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الإهداء

ُكّلما َقِلَقت النف�ُس من ُوعورِة الّطريق

ُكنُتما �َسَكني

خُب وُكلَّما عال ال�سّ

ُكنتما �سوَت اهلِل في �سميري

اإليكما اأبي واأمي اأهدي هذا العمل

لوؤي
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المقدمة

المعنى  على  تطراأ  التي  والتغيرات  التبدالت  عن  اللثام  تميط  اأن  الدرا�سة  هذه  تحاول 

اإن�ساني-لغوي،  ُمنَتج  المعنى  اأن  اأ�سا�س  ال�سياق والمقام، وذلك على  َتَبعًا الختالف دوائر 

وكالهما )اللغة واالإن�سان( متغّير متحّيز بح�سب ظروفه وانتماءاته.

اأنموذجًا  فح�سب  واحد  مفهوم  اختير  المعنى  لحركة  د  ومحدَّ دقيٍق  ر�سٍد  اأجل  ومن 

ومثااًل لتبّدي تلك الحركة في الن�س، ذاك هو مفهوم الدهر بمعناه ال�سعري ـ الذي يبدو فيه 

للدرا�سة،  ال�سعر االأندل�سي ميدانًا  ـ واختير  النا�س  تت�سّرف في االأ�سياء وفي  قوًة غير منظمة 

وال�سيما اإبان حكم المرابطين والموحدين.

وُبني اختيار هذه المرحلة الزمنية في االأندل�س - من دون غيرها - على ما لوِحظ في 

ن�سو�سها من ح�سور مكّثف للدهر على �سعيد الكم، وعلى �سعيد النوع؛ اأي: المو�سوع، 

وال�سيما من جهة ال�سكوى منه. ولعل لذلك اأ�سبابًا �سيا�سية واجتماعية وثقافية ونف�سية اأي�سًا؛ 

الأن االأندل�س في هذه المرحلة كانت محكومًة من قبل حركتين �سيا�سيتين دينيتين قادمتين من 

خارج حدودها، وقادتها لي�سوا من العرب بل من البربر! وما فتئ الخالف يدب بين العرب 

والبربر منذ اأن افتتحت االأندل�س. ولذلك افتر�سنا اأنه من غير المنطقي اأن يمر حدث كهذا 

ـ بعد اأربعة قرون من حكم االأندل�سيين الأنف�سهم ـ من دون اأن يدع ب�سمًة اأو يثير ردة فعل 

تجاهه، ويبدو اأن ال�سكوى من الدهر هي اإحدى ردود االأفعال تلك.

ولما كان الق�سد من اختيار هذه المرحلة هو تميزها بخ�سوع االأندل�س لحكم المغاربة 

اإليهما مرحلًة  البربر لم نجد حرجًا من الجمع بين عهدي المرابطين والموحدين، والنظر 

مع  المالمح،  من  كثير  في  الدولتين  ا�ستراك  االختيار  هذا  يعزز  مما  اأن  ذلك  واحدًة'  زمنيًة 

االأخذ بعين التقدير �سرورة االإ�سارة اإلى الفروقات االأ�سا�سية بينهما، كلما كان ذلك �سروريًا، 

حتى ال تقع الدرا�سة في مزالق التعميم.

اختيار  يعزز  الالفت  ال�سكل  هذا  على  المرحلة  هذه  في  الدهر  من  ال�سكوى  وح�سور 
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غير  من خاللها  يبدو  بحيث  �سرعية خا�سة؛  تمنحه  الأنها  المعنى؛  لحركة  اأنموذجًا  الدهر 

مفرو�س على المرحلة المعنية وعلى ن�سو�سها من الخارج، بقدر ما هو نتاج طبيعي لها.

ومما ر�سخ القناعة ب�سرورة الم�سي في الدرا�سة اأنني لم اأعثر – فيما اطلعت عليه – على 

ما ي�سير اإلى وجود درا�سة للظاهرة نف�سها في ال�سعر العربي في االأندل�س، وال يكاد يختلف 

االأمر في ال�سعر العربي في الم�سرق، اإذ لم اأعثر اإال على قلة من الدرا�سات اقت�سرت - في 

ال�سعر  في  والزمان  )االإن�سان  يو�سف  ح�سني  كتاب  مثل  الجاهلي،  ال�سعر  على   - معظمها 

الزمان من وجوه عديدة  العمق والتق�سي، وتناولت  الجاهلي(، وهو على درجة عالية من 

اأهمها الفاعلية. والدرا�سة الثانية ل�سالح عبد الحافظ، بعنوان )الزمان والمكان واأثرهما في 

حياة ال�ساعر الجاهلي و�سعره(، وقد و�ّسع فيها الموؤلف مفهوم الدهر لي�سمل الموت والق�ساء 

والقدر. والدرا�سة االأخيرة الأحمد الخليل، بعنوان )القلق في ال�سعر الجاهلي(، ودر�س فيها 

الزمان بمعناه ال�سعري، وعالقته بالقلق.

عن  بعيدة  مختلفة  وجهات  من  اإليه  فنظرت  بالزمان  اهتمت  التي  الدرا�سات  بقية  اأما 

عن  االألو�سي  ح�سام  ككتاب  والدينية،  الفل�سفية  الوجهة  فمنها:  اإليه؛  نتطلع  الذي  الم�سار 

)الزمان في الفكر الديني والفل�سفي القديم(، وكتاب محمد علي الجندي )اإ�سكالية الزمان 

الخا�س  كالعدد  فاالأولى  والخا�سة،  العامة  االأدبية،  الوجهة  ومنها:  الكندي(.  فل�سفة  في 

الذي اأ�سدرته مجلة )األف( عن )اإ�سكاليات الزمان(، وتعر�ست من خالله للزمان في اللغة 

وال�سعر والم�سرح والرواية والفل�سفة، والثانية تخت�س بالنظر اإلى الزمان من حيث هو وقت، 

كدرا�سة عبد الكريم اليافي عن ال�سعر العربي وفكرة الزمان، �سمن كتابه )درا�سات فنية في 

االأدب العربي(، وفيها تعريج ب�سيط على الزمان بمعناه ال�سعري. ولقد اأفردت �سل�سلة )عالم 

المعرفة( كتابًا للزمان بعنوان )فكرة الزمان عبر التاريخ(، وفيه تتبٌُّع تاريخي لمفهوم الزمان 

عبر تعاقب الح�سارات، ف�ساًل عن ت�سمنه درا�سات ذات اأبعاد فل�سفية ونف�سية. 

منها  عليه  وقعنا  ما  جّل  اأن  غير  وعمقها،  حجمها  في  تتفاوت  اأخرى  درا�سات  وثمة 

يدر�س الزمان من حيث هو وقت، وما خال ذلك من درا�سات فخارج عن حدود معرفتنا 

التي يحدها النق�س الب�سري.
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بمعناه   - الدهر  ورود  اأ�سباب  عن  البحث  على  مقت�سراً  العمل  هذا  هدف  يكن  ولم 

الدرا�سة  يقع على عتبات  فذلك مق�سد  المعنّية فح�سب،  المرحلة  ن�سو�س  في  ال�سعري-  

�س  االأدبية ال في جوهرها، من غير اأن يعني الكالم اإلغاء مثل هذا المق�سد، فمن اأجله ُخ�سّ

الف�سل االأول؛ ولكّن جوهر العمل -  بالقيا�س اإلى اأهداف الدرا�سة -  يتعلق بر�سد حركة 

المعنى المق�سود )الدهر ال�سعري( داخل الن�سو�س، من خالل تتبُّع التغيرات التي قد تطراأ 

عليه، كلما اختلف �سياق الن�س ـ بالمعنى الكلي لل�سياق ـ وكذلك تتبُّع الوقائع التي يكون 

الن�س  يتعذر على  اأَُخر  لمعاٍن  قناعًا  فيها  يكون  التي  وتلك  نف�سه،  من  اإال  بريئًا  المعنى  فيها 

الت�سريح بها؛ ب�سبٍب من قوة الثقافة الم�سيطرة، �سيا�سيًا اأو اجتماعيًا اأو ثقافيًا، وكذلك ك�سف 

ئه ال�شاعر. اأنماط العالقة التي تربط المعنى بُمْن�شِ

وكذلك ر�سد التغيرات الكبرى التي طراأت عليه ب�سبب اختالف البنية الثقافية للمجتمع 

العربي، تلك التي كانت �سفاهية في الجاهلية، وغدت كتابية بعد تر�سخ االإ�سالم؛ اإذ بدا من 

المعنية؛  المرحلة  ن�سو�س  في  والدهر  الجاهلية  الن�سو�س  في  الدهر  بين  المقارنة  الطبيعي 

وال�سيما بعد اأن نهى الر�سول  عن �سب الدهر الذي كان �سائعا في ال�سعر الجاهلي.

وبذلك يمكن القول اإن هذه الدرا�سة تقع �سمن حقلين ثقافيين: االأول حقل الدرا�سات 

اأندل�سية، واالآخر هو حقل  اأدبية  ن�سو�ٍس  ُبنيت على  اأنها  باالأندل�س؛ ذلك  المتعلقة  االأدبية 

الدرا�سات التي تتعلق بر�سد تجّليات المعنى وتغيراته في الن�س.

من  �سكل  في  بالبحث  منها  كل  يهتم  ف�سول،  اأربعة  اإلى  الدرا�سة  انق�سمت  هذا  وعلى 

اأ�سكال التغيرات التي قد تطراأ على معنى الدهر في الن�سو�س، ومهدت لهذه الف�سول بمدخل 

يعر�س معاني الدهر من منظور لغوي وديني وفل�سفي و�سعري، اأماًل في الو�سول اإلى ما بينها 

من نقاط م�شتركة، ومن خالل المدخل حّدد المق�شود من الدهر في هذه الدرا�شة باأنه: القوة 

الدهر كالزمان واالأيام والليالي....اإلخ.  اأخرى �سوى  باألفاٍظ  ُعبِّر عنه  الفاعلة، واإن  الزمنية 

وبهذا ُت�ستبعد الن�سو�س التي يرد فيها الدهر بمعنى الوقت فح�سب.

الف�سل االأول بالبحث عن عّلة ورود الدهر في ن�سو�س هذه المرحلة على نحو  تعّلق 
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يفوق ما �سبقها، ولذلك اأُفرد لدرا�سة االأطر التي احت�سنت الظاهرة وكانت �سببًا في تّكونها؛ 

كالتقاطبية -التي تعّبر عن وعي االأندل�سي بحياته ووجوده وعالقاتهـ  واال�سطرابات ال�سيا�سية 

وتجّنبت  الزمان.  من  عمومًا،  االإن�سان  موقف  وكذلك  والنف�سية،  والثقافية  واالجتماعية 

 عام للمرحلة ب�سبب وجوده في الكتب المخت�سة.
ّ
الخو�س في عر�ٍس تاريخي

اأما الف�سل الثاني فاهتم بدرا�سة اأ�سكال تجّلي المعنى في الن�س، ودرا�سة حركته فيه اأي�سًا؛ 

فعر�س األفاظ الدهر في الن�سو�س، وتردده في مو�سوعات ال�سعر المختلفة، وكذلك �سبكة 

العالقات التي يقيمها داخل الن�س.

ال�سراع  مبحَثي  خالل  من  بال�ساعر،  الدهر  عالقة  بدرا�سة  الثالث  الف�سل  وانفرد 

وال�سكوى، بما يعد ا�ستكمااًل للبحث في حركة المعنى؛ لكونه يعر�س لطبيعة العالقة بين 

ِئه. ثم اإن مبحث ال�سكوى يحاول اأن يحل جزءاً من الت�ساوؤل المتعلق بالفرق  المعنى وُمن�سِ

بين الدهر في ن�سو�س الجاهلية، والدهر في الن�سو�س المدّونة االأندل�سية. اأما الجزء االأهم 

من االإجابة عن هذا ال�سوؤال؛ فيقدمه الف�سل االأخير الذي يدر�س الدهر بنيًة �سعريًة، من خالل 

مالمح االنزياح واالأ�سطرة والتقابل والحركة. 

وبعد.. فال تكاد ت�سعف الكلمات في �سكر من لهم على هذه الدرا�سة كبير ف�سل)1(، 

فجزى اهلل الجميع عن عظيم �سنيعهم كل ما ي�ستحقون من خير.

والحمد هلل رب العالمين

)1(  يقت�سي االعرتاف بالف�سل التنويه مبن مد يد امل�ساعدة لهذا العمل، واأذكر منهم: د. اأحمد جا�سم احل�سني، 

ود. اأحمد �سالحية، ود. اأحمد حممد وي�س، ود. حممود ح�سن اجلا�سم، واالأ�ستاذ علي احل�سني، ملا بذلوه 

من عناء يف مراجعة الدرا�سة وتقومي ما اعوج منها.
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مدخل اإلى معاني الدهر

اأوًل – المعنى اللغوي.

ثانياً – المعنى الديني.

ثالثاً – المعنى الفل�سفي.

رابعاً – المعنى ال�سعري.
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لعل من الجائز اأن تتعدد مدلوالت دالٍّ ما كلما تعّددت زاوية الروؤية؛ الأن اختالفها قد 

يوؤدي اإلى اكت�ساف وجه مخباأ لم يكن قد اكُت�سف بعد، وذلك ب�سبب تغّير الزاوية، وتفّرد 

كل عين وخ�سو�سيتها. فاإذا �سح ذلك غدا للدهر معنًى لغوي اإذا ُنظر اإليه من زاوية اللغة، 

ر بعين الدين... وهكذا. وهذه الكثرة من المعاني للفٍظ واحد كالدهر  وِّ ومعنًى ديني اإذا �سُ

ـ اإن ُوجدت ـ اإنما تدل على خ�سبه من جهة، وتجّذر عالقته بالتاريخ االإن�ساني من خالل 

�سيرورته من جهة اأخرى. ثم اإن ت�سافرها بع�سها مع بع�س ي�سهم في فهم اأكثر �سمواًل للدال.

اأوًل ـ المعنى اللغوي:

مالك االأمر فيه على ما �ساع بين العرب من مفاهيم للدهر؛ اأو ما ا�ستخدموه دون اأن يقع 

اإليه من وجوه ثالثة ال  المعنى منظوراً  الدهر في هذا  يرد  اأن  بينهم. ويغلب  ال�سيوع  موقع 

ُلها: َقَرنُه باالأبد وجعله معناه الذي ال يحيد عنه،  تكاد تخرج عنها معظم المعاجم اللغوية؛ اأوَّ

الزمان  بينهما بفروق من  �سيئًا واحداً، وتارة يفرق  تارة يظنهما  الزمان،  اإلى  َبُه  َن�سَ وثانيها: 

نف�سه، وانفرد اآخرها باأن التقط ما ُتنوقل عن الدهر من ا�ستخدامات )فعلية( هي اإلى المجاز 

اأقرب منها اإلى الحقيقة.

فقد جاء في )التهذيب( اأن الدهر بمعنى )االأبد المحدود(، ورّجح محّققا الكتاب اأن 

فًا من )االأمد الممدود( اأو )االأبد الممدود( على ما جاء في )ل�سان  يكون هذا التعريف محرَّ

العرب( )1(. بيد اأّن لهذا التعريف وجهًا يحتمل ال�سواب بتعزيٍز مما ذكره �ساحب )الكّليات( 

من  العالم  لمدة  ا�سم  االأ�سل  في  هو  »الدهر:  الَكَفِوي:  قال  فقد  �س(،  )المخ�سَّ و�ساحب 

يَده: »الدهر:  مبداأ وجوده اإلى انق�سائه، وي�ستعار للعادة الباقية ومّدة الحياة«)2(. وقال ابن �سِ

التعريف  بـ )المحدود( في  المق�سود  انق�سائها«))(، وعلى ذلك ي�سبح  اإلى  الدنيا  بقاء  مدة 

االأول: حدود الدنيا اأو العالم، ابتداوؤها وانتهاوؤها. ولكن ال يخفى اأن )الكّليات( من الكتب 

)1(  االأزهري: تهذيب اللغة 191/6 وابن منظور: ل�سان العرب 292/4.

)2(  الكفوي: الكّليات444.

))(  ابن �سيده: املخ�س�س 629/2.
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المتاأخرة، فبينه وبين )التهذيب( قرون �سبعة، واأن تعريف الدهر بـ )االأمد الممدود( اأو )االأبد 

الممدود( ورد غير مرة في المعاجم ال�سابقة على )الكّليات(، وعلى هذا فاإن قبولنا لتعريف 

)التهذيب( �سيكون مقرونًا بكثير من التحفظ. وقد ُيقال: الدهر هو االأبد بغير �سفة)1(.

ويكون الدهر بمعنى الزمان، فقد ورد في )التهذيب(: »قال �سمر: الزمان والدهر واحد، 

واحتّج بقوله: 

ـــٍل ـــْم ـــُج ِب حــبــلــي  ــــّف  ــــُل ي دهــــــــراً  بالإح�سان«)2(اإن  ــــمُّ  ــــه ي لـــــزمـــــاٌن 

وجاء في )التاج(: »وقيل: الدهر: الزمان قّل اأو كثر، وهما واحد«))(. ون�سبه التَّهاَنوي 

باأن  ا�ستدرك  الدهر والزمان واحد«)4(. لكن االأزهري  المغرب:  المغرب: »وفي  اأهل  اإلى 

»الدهر عند العرب يقع على بع�س الدهر االأطول، ويقع على مّدة الدنيا كلها، وقد �سمعت 

غير واحد من العرب يقول: اأقمنا على ماء كذا وكذا دهراً، ودارنا التي حللنا بها دهراً، واإذا 

كان هذا هكذا جاز اأن ُيقال: الزمان والدهر واحد في معنًى دون معنى«))(. رمى بذلك اإلى 

اإذا اأردنا بالدهر بع�سه فاإنه كالزمان، واإذا اأردنا به االأبد فاإنه بخالفه. وراأى اآخرون اأن  اأننا 

الدهر اإنما هو زمان طويل، قال التَّهاَنِوي: »الدهر... ُيَعبَُّر به عن كل مّدة، كثيرة بخالف 

الزمان؛ فاإنه يقع على المدة القليلة والكثيرة«)6(. وقد ياأتي الدهر اأي�سًا بمعنى: األف �سنة )7(. 

للدهر:  مفهومين  بين  ماز  حين  )التهذيب(  �ساحب  براأي  االأخذ  االأجدر  من  ويبدو 

االأ�سل اأن يكون بمعنى االأبد، والجائز اأن يكون بمعنى الزمان اإذا ُق�سد به بع�سه، وعلى هذا 

فاإن »اإطالقه على القليل مجاز وات�ساع«)8(.

)1(  اجلوهري: تاج اللغة 661/2.

)2(  االأزهري: تهذيب اللغة 192/6.

))(  الزبيدي: تاج العرو�س 46/11).

)4(  التهانوي: ك�ساف ا�سطالحات الفنون 274/2.

))(  االأزهري: تهذيب اللغة 192/6، وينظر الزبيدي: تاج العرو�س 46/11).

)6(  التهانوي: ك�ساف ا�سطالحات الفنون 274/2، وينظر ابن منظور: ل�سان العرب 292/4.

)7(  ابن منظور: ل�سان العرب 292/4.

)8(  الزبيدي: تاج العرو�س 47/11). وقد ن�سبه اإىل االأزهري، ومل اأعرث عليه يف )التهذيب(؛ ال يف مادة )دهر( 

وال يف مادة )زمن(.
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)مقايي�س  في  جاء  الغلبة؛  معنى  اإلى  يذهب  فجلُّه  فعلية  با�ستقاقات  الدهر  ا�ستخدام  اأما 

ياأتي  اأ�سل واحد، وهو الغلبة والقهر، و�سّمي الدهر دهراً الأنه  اللغة(: »الدال والهاء والراء 

وهو  الفعل  من  ماأخوذاً  ا�سمًا  الدهر  يكون  اأن  قيا�سًا  يحتمل  وقد  ويغلبه...  �سيء  كل  على 

الغلبة«)1(، وعلى هذا كان اأكثر معانيه دورانًا على االأل�سن )النازلة(، فقد جاء في )التهذيب(: 

نازلة«)2(. والجمع »َدهارير:  اأمر: نزلت بهم  َدَهَرُهم  بالقوم، تقول:  تنزل  النازلة  »الدهر: 

ت�ساريف الدهر ونوائبه، م�ستق من لفظ الدهر«))(. 

وكانت عادة العرب اأنها تذم الدهر اإذا نزل بها مكروه، فتقول: اأبادهم الدهر، واأ�سابتهم 

قوارعه ونوازله، فين�سبون الفاعلية اإليه. ومن معاني الدهر االأخرى: )العادة(، فقولنا: ما ذاك 

بدهري، اأي: عادتي، و) الهمة والغاية(: ما دهري كذا؛ اأي: ما هّمتي، و)الغلبة()4(. 

جمُعك  »الدْهَوَرة:  مثل:  متنوعة؛  بمعان  المختلفة  ال�سياقات  في  منه  الفعل  ياأتي  وقد 

بع�س،  اإثر  في  بع�سه  م  قحَّ كالَمه:  وَدْهَوَر  �سلح،  وَدْهَور:  مهواة...  في  به  وقذفك  ال�سيء 

وَدْهَوَر الحائط: دفعه ف�سقط، وَتَدْهَوَر الليل: اأدبر«))(، ويقال: »َدْهَوَر اللُّقم، اأي: كبَّرها، 

ويقال اأي�سًا: دهٌر دهارير، بمعنى �سديد«)6(.

اأن يكت�سف  ولي�س يعدم من يديم النظر في اال�ستعماالت المجازية لم�ستقات )الدهر( 

ظالل معاني القّوة والغلبة التي تحيط بها، مثل: )االئتالف، القهر، القذف، التفخيم، الدفع، 

لَة ُقربى بالقوة  ال�سّدة(، وهي معان ما كانت لتكون لوال اأن للدهر في اأذهان م�ستخدميه �سِ

والجبروت، قال بذلك ابن فار�س حين جعله ا�سمًا ماأخوذاً من الفعل بمعنى الغلبة. فاإذا اأردنا 

بعد هذا الب�سط اللغوي لمعاني الدهر اأن نخل�س اإلى تحديٍد وا�سح له فعلينا اأن نعقله باأعنٍة 

ثالثة هي مجمل معانيه:

)1(  ابن فار�س: معجم مقايي�س اللغة 2/)0) - 06).

)2(  االأزهري: تهذيب اللغة 194/6.

))(  الزبيدي: تاج العرو�س 48/11).

07) وقد عّلق عليها قائاًل )وهذا   - (06/2 اللغة  662/2 وابن فار�س: مقايي�س  اللغة  )4(  اجَلْوهري: تاج 

تو�ّسع يف التف�سري(.

))(  ابن منظور: ل�سان العرب 294/4.

)6(  اجلوهري: تاج اللغة 662/2، 661.
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1 - الزمنية: وهي خا�سة بالمعنيين االأول والثاني.

2 - القوة: وتخت�س بالمعنى المجازي االأخير. 

) - التاأثير: ويقترن بمعظم المعاني تقريبًا.

ثانياً ـ المعنى الديني:

اإليه من  يتحقق المعنى هاهنا بالنظر اإلى الدهر داخاًل في ت�سكيل معتقٍد ما، اأو منظوراً 

كّوة دينية، وكال االأمرين جدير باأن يثري االأبعاد الدينية للدهر.

لقد نظر بع�س عرب الجاهلية اإلى متغيرات حياتهم على اأنها ردوُد اأفعاٍل لقوًى هي جزء 

من تفا�سيل الحياة ذاتها، ولم يجدوا اآنئذ �سيئًا اأحّق من الدهر ين�سبون اإليه قوى التغيير تلك، 

فاعتقدوا به محّركًا لتفا�سيل الحياة. ولكّنهم لم يروا فيه القّوة المقّد�سة اأو االإلهية، بل القّوة 

الفعل فح�سب، ويفهم ذلك مما جاء  تفعل رغبة في  التي  التنظيم،  اأو  الحكمة  الخالية من 

ب لالأفالك  ُيقرِّ منهم كان  اأحداً  اأن  ع  ُيدَّ باأنه: »لم  الغفران( عن عرب الجاهلية  في )ر�سالة 

القرابين، وال يزعم اأنها تعقل، واإنما ذلك �سيء يتوارثه االأمم في زمان بعد زمان«)1(، ودليل 

ذلك كّله ما اأثر عن العرب من اأنها اعتادت اأن تن�سب جّل ما ي�سيبها من نوازل وكروب اإلى 

الدهر: الفاعل المدبِّر المت�سرِّف، فهو الذي يميت وُيهرم، وبيده وحده مفاتح الليل والنهار. 

يقول االأَْحَو�س بن محمد االأن�ساري معبِّراً عن فاعلية الدهر)2(:

له ِقـــــــواَم  ل  يـَـــومــــاً  ـــرَّ  ـــسَ � اإن  ــــُر  ه ــــدَّ ــِمال ــَل ــَع ـــن ال ـــي ِم ا�ـــسِ ــَدُع الـــرَّ ــس ــ� اأحــــداثـُـــُه ت

ــهــا ــَر كـــْرهـــاً مــن مــنــاِزِل ــي ــّط ــِزُل ال ــْن ــتَ ــس ــ� ــــــِميَ ـــي الأَج ـــــاَد ف ـــــس ــة والآ� ــيَّ ــن ــم ـــــى ال اإل

ــه ــتَ ــَم ــع ـــــــَن الـــُمـــغـــتَـــرَّ ِن ـــُب الآِم ـــُل ـــسْ ـــ� َويَ
البََرِم))( ــِة  ــابَ ــيَّ ــَه ــال ب الـــمـــوَت  ــُق  ــح ــل ويُ

بــِه ــخــلــوَد  ال يـَــْرُجـــو  اأو  ــَر  ــده ال ــن  ــاأَم ي ــن  ــِف الأَُمـــــِم؟ م ــاِل ــي �ــس ــْوا ف ــسَ ــ� بــعــَد الـّــذيـــَن َم

)1(  املعري، اأبو العالء: ر�سالة الغفران 420.

)2(  البحرتي، اأبو عبادة: احلما�سة 91.

))(  وردت يف الن�س وَيلَحُق املوُت.. واأظنها كما اأثبتُّها؛ الأن ال�ساعر يتحدث عن �رصوف الدهر، وين�سب 

االأفعال اإليه كما جاء يف االأبيات الثالثة االأوىل.

Dahr_Andalusi_Book.indb   16 1/7/10   11:53 AM



17

مه ب�سطوة الدهر وت�سرفه)1(: اح اليمن معبِّراً عن تبرُّ ويقول و�سّ

ُمـــْعـــتَـــِر�ـــســـاً تَــــــــَزاُل  اإن  مـــا  دهـــــُر  ــــــــــِليـــا  ـــى الأََم ـــه ـــت ـــْن ـــــَل ُم ـــــْب ــــــــــٍل َق لآِم

ـــٍة ـــَل ـــِه ـــسْ ـــ� ــــــاَك ُكـــــــلَّ ُم ــــــفَّ ــــِلتـــــنـــــاُل َك ــــَوع ــــَل ال ـــــــــوَت بــــحــــٍر ومــــعــــِق وُح

ــاً ــت ــِل ــَف ــن ــــَك ُم ــــْن ــِل لــــو كــــــاَن َمــــــْن َفــــــرَّ ِم ــَم ــج ـــُت رْحـــلـــَة ال ـــرع ـــس ـــا َمــــــوُت اأ� ي

وقد اأكثروا من ال�سكوى منه الأن �سلوكه لم يكن يومًا حكيمًا اأو من�سفًا، يقول ُزَهْير بن 

اأبي �سلمى)2(:

ـــــــْرَت َفـــْجـــَعـــتـَــنـــا ــــد اأْكـــــــثَ ــــــُر ق ــــا ده ـــنـــا، َوقــــــَرْعــــــَت فــــي الـــَعـــظـــِمي بـــ�ـــســـراِت

ـــُه ـــبَ ـــِق ـــْع ـــَت ُم ـــس ـــ� ــــا ل ـــا م ـــن ـــتَ ـــْب ـــَل ـــسَ ــِم و� ــك ــُح ـــي ال ـــَت ف ـــْف ـــ�ـــسَ ـــا اأن ـــــُر م ــــا ده يَ

ويقول عمرو بن َقميئة في المعنى ذاته))(:

ــــــون ــــــَربُ ــــــْرُت وفــــارَقــــنــــي الأق ــــــِب ـــوداَك ـــل ُخ ل  اأن  الـــنَّـــفـــ�ـــصُ  ــــِت  ــــنَ ــــَق واأيْ

ـــــْوا ـــــنُ ــــــــُة حــــتــــى َف ــــــــبَّ ــداوبــــــــــاَن الأِح ــي ــِم ــم َع ــه ــن ــــُر ِم ــــّده ــــُرك ال ــــْت ــــم يَ ول

ــا ــن ـــــــــْدَك فــــاأ�ــــســــِجــــْح ِب ـــا َدهــــــــُر َق ـــي ــا َحـــِديـــدا ف ــن ــس ــ� ـــٍر ول ـــْخ ـــ�ـــسَ ــنــا ِب َفــَلــ�ــسْ

في  تلوح  االإ�سالمي  الدين  تبا�سير  واأخذت   ، النبي محمد  الوحي على  وعندما هبط 

اإن  فما  محقًا،  ذلك  وكان  مو�سكة،  جذرية  لتبّدالت  تتهياأ  كلها  المعمورة  اأن  بدا  االأفق، 

االإن�ساني؛  الوعي  اإلى  ت�سلك طريقها  مفاهيم جديدة  بداأت  االإ�سالم حتى  اأركان  َخت  تر�سَّ

ب�سر  من  به  المحيط  عالمه  وبين  بينه  ثم  وربه،  االإن�سان  بين  العالقات  اإلى  التوازن  الإعادة 

وحيوان ومفردات حياتية، ثم بين االإن�سان ونف�سه. فكان لزامًا - والحال كذلك- اأن تعود 

االأمور اإلى ن�سابها، واالأ�سياُء اإلى اأحجامها الطبيعية، فنال الدهَر ما نال غيره من تبّدل، وما 

عاد المدّبَر الفاعل؛ الأن ثمة مدبراً وفاعاًل وخالقًا للعالم وللدهر �سمنًا، وما عاد ذلك المارَد 

)1(  البحرتي، اأبو عبادة: احلما�سة  )10.

)2(  ابن اأبي �سلمى، زهري: �سعره 274.

))(  البحرتي: احلما�سة )10.
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االأ�سطوري الذي تهابه النفو�س، بل غدا مخلوقًا كغيره من المخلوقات، ال يملك لنف�سه �سراً 

وال نفعًا ف�ساًل عن اأن يجلبهما لغيره)1(. 

وقد �سّفه القراآن الكريم مقال الجاهليين في الدهر: {

ما  تب�سط    الر�سول  اأحاديث  فتئت  وما   .)2({

حديث  في  وال�سالم  ال�سالة  عليه  قال  حتى  اأوجز،  ما  ل  وتف�سِّ الكريم،  القراآن  في  انطوى 

قد�سي: »قال اهلل عّز وجّل: يوؤذيني ابن اآدم، ي�سّب الدهر واأنا الدهر، بيدي االأمر، اأقلِّب الليل 

وا الِعَنَب الكرم، وال تقولوا: خيبة الدهر؛  مُّ والنهار«))(. وجاء اأي�سًا عن ر�سول اهلل : »ال ُت�سَ

فاإن اهلل هو الدهر«)4(.

وقد اأفا�س كثيرون في �سرح هذين الحديثين؛ فجاء في )فتح الباري(: »معناه يخاطبني 

ٌه عن اأن ي�سل اإليه االأذى، واإنما هذا  من القول بما يتاأذى من يجوز في حّقه التاأذي، واهلل منزَّ

من التو�ّسع في الكالم. والمراد اأن من وقع ذلك منه تعّر�س ل�سخط اهلل«))(؛ الأن من ي�سب 

بق�ساء  فذلك  الفاعل  الدهر هو  اأن  افُتِر�س  ولو  بفاعليته.  اإال العتقاده  ذلك  يفعل  الدهر ال 

الدهر(... معناه:  الفعل)6(. و»قوله )واأنا  القّوة على  الدهر  الذي منح  اهلل وقدره؛ الأنه هو 

اأنه  اأجل  الدهر من  �سب  فمن  الدهر،  اإلى  ين�سبونها  التي  االأمور  الدهر، ومدبِّر  اأنا �ساحب 

فاعل هذه االأمور؛ عاد �سّبه اإلى رّبه الذي هو فاعلها، واإنما الدهر زماٌن ُجعل ظرفًا لمواقع 

اأن  اأحدها  اأوجه:  ثالثة  تاأويله  في  قيل  ما  ل  »وُمح�سّ ُمْجماًل:  ابن حجر  وقال  االأمور«)7(. 

اأي  اأنه على حذف م�ساف،  ثانيها  لالأمور.  المدبر  اأي:  الدهر(  اهلل هو  )اإن  بقوله:  المراد 

�ساحب الدهر. ثالثها: التقدير ُمقلِّب الدهر. ولذلك عقب بقوله: )بيدي الليل والنهار(«)8(.

)1(  عن اأثر االعتقاد باأن اهلل هو خالق الزمان ينظر جمموعة: فكرة الزمان عرب التاريخ 18 - 19.

)2(  اجلاثية: 24.

))(  البخاري: �سحيح البخاري 4/)182.

)4(  امل�سدر نف�سه )/2286.

))(  الع�سقالين، ابن حجر: فتح الباري ب�رصح �سحيح البخاري 84/8) - )8).

)6(  الكفوي: الكّليات 446 والتهانوي: ك�ساف ا�سطالحات الفنون 2/)27.

)7(  الع�سقالين: فتح الباري 8/)7).

)8(  امل�سدر نف�سه 8/)6).
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ة يلج من خاللها اإلى  بيد اأن هذه االأحاديث ال�سريفة ب�سياغتها المختلفة جعلت للدهر كوَّ

العقائد؛ فقد ا�ستنتج بع�سهم من عبارة: )فاأنا الدهر( ما يدل على اأن الدهر قد ُيعدُّ في االأ�سماء 

الح�سنى)1(. وقد رّده �ساحب )فتح الباري( فقال: »زعم بع�س من ال تحقيق له اأن الدهر من 

اأ�سماء اهلل، وهو غلط؛ فاإن الدهر مّدة زمان الدنيا، وعّرفه بع�سهم باأنه اأمد مفعوالت اهلل في 

الدنيا، اأو فعله لما قبل الموت«)2(. فما جاء من قوله )اأنا الدهر( ما كان لَيق�سد به على �سبيل 

الماهية، بل على تقدير: اإن ما تن�سبونه اإلى الدهر اإنما اأنا فاعله.

ال�سريف عن اهلل عّز وجّل  كوا بظاهر قوله في الحديث  هريّة تم�سَّ الدَّ لكن جماعًة هم 

)واأنا الدهر(، وبنوا عليه مقوالتهم التي تاأخذ من مفهومات عرب الجاهلية بطرف، فاأ�سندوا 

تراه  »اأال  في ذلك زعُمهم:  فاعلية كاالإفناء، وعمادهم  اإليه من  اأُ�سِند  قد  ما كان  الدهر  اإلى 

يقول ]اأي في الحديث[ فاإن اهلل هو الدهر؟«))(، يرمون اإلى اأن هذا دال على اأّن الدهر هو 

االإله، ولذلك قالوا باأزلية العالم، واأنه غير ُمحَدث، ولي�س للعالم نهاية؛ الأنه كان ولم يزل 

و�سيبقى)4(. »فاأنكروا الخالق والبعث واالإعادة، وقالوا بالطبع المحيي والدهر المفني«))(. 

الدهر  بِقدم  وقولهم  عليه«)6(.  هو  ما  على  الفطرة  حيث  من  مجبول  يقت�سيه  بما  »فالدهر 

هو مربط اأِعّنتهم الذي منه يغدون، واإليه يقيلون، وبه يتمّيزون. وجاء )في فتح الباري( رداً 

عليهم: »وقد تم�ّسك الجهلة من الدهرية والمعّطلة بظاهر هذا الحديث، واحتجوا به على 

من ال ر�سوخ له في العلم؛ الأن الدهر عندهم حركات الفلك واأمد العالم، وال �سيء عندهم 

وال �سانع �سواه، وكفى في الرد عليهم قوله في بقية الحديث: )اأنا الدهر اأقّلب الليل والنهار(، 

ُه؟!«)7(. فكيف ُيقلِّب ال�سيء نف�سَ

وهكذا فاإن الموقف من الدهر بعد االإ�سالم تفّرق بين ثالث �سعاب: �سعبة تراه مخلوقًا 

)1(  الزبيدي: تاج العرو�س 11/)4) - 44).

)2(  الع�سقالين: فتح الباري 66/10).

))(  االأزهري: تهذيب اللغة 191/6.

)4(  ابن حزم: الف�سل يف امِللل واالأهواء والنحل 47/1. 

))(  ال�سهر�ستاين: امللل والنحل 2/))2.

)6(  ابن حزم: الف�سل يف امللل 47/1 )احلا�سية(.

)7(  الع�سقالين: فتح الباري 66/10).
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ت�ساطر عرب  ثانية  و�سعبة  اهلل.  من  ب�سبٍب  اإال  قّوة  له وال  المخلوقات، ال حول  من  كغيره 

الجاهلية اآراءهم، وتن�سب اإلى الدهر الفاعلية والخلق دون اهلل، ولكنها تزيد عليهم في اأنها 

خرجت باالأمر من اإطار الوعي ال�ساذج اإلى محاولة البرهنة واال�ستدالل. و�سعبة اأخيرة تظنه 

اإنما هي  اأن الق�سية التي اخُتِلف فيها  التق�سيم  اأ�سماء اهلل الح�سنى. ويبدو من هذا  ا�سمًا من 

الفاعلية؛ فمن �سلبه اإياها راآه مخلوقًا، ومن األ�سقها به جعله اإلهًا.

ثالثاً ـ المعنى الفل�سفي:

ملمحًا  بو�سفه  اأو  قّوة،  بو�سفه  اأو  وقتًا،  بو�سفه  الدهر  في  البحث  هنا  ها  المراد  لي�س 

لخبرتنا االإن�سانية، بل النظر في ماهّيته بما هو عليه، م�ستقاًل عن اأي عالقة مع ما هو خارج 

عنه، زائد على معناه. فهو غير الزمان الفلكي، و»جوهر افتراقهما يكمن في كون ما �سّمي 

اأبعاد  فاإن  الزمن ذاته. وعلى هذا  الفلكي( هو  الزمن، و)الزمن  في  الفل�سفي( نظراً  )بالزمن 

الزمن الفل�سفي غير محددة بالوجود المادي، على العك�س من الزمن الفلكي الذي هو �سجل 

اأعماق �سحيقة في الوجود المكت�سف فقط«)1(. ولكي تت�سح مالمح هذا  اإلى  طويل يمتد 

المعنى ال بد من اإجراء مقارنات بين الدهر وبع�س مظاهر الزمان التي ُيَظّن ا�ستراكها معه في 

المعنى؛ كالزمان وال�سرمد واالأبد واالآن.

المتغيِّر  ن�سبة  اأن  وال�سرمد:  والدهر  الزمان  بين  »الفرق  الفل�سفي(:  )المعجم  في  جاء 

اإلى المتغيِّر هي الزمان، ون�سبة الثابت اإلى المتغيِّر هي الدهر، ون�سبة الثابت اإلى الثابت هي 

ال�سرمد«)2(. بيان ذلك اأن محل الزمان المتغيِّرات؛ فاإن اأنت �سربت موعداً لروؤية اأحدهم 

في ال�ساعة العا�سرة، اإنما تن�سب المتغيِّر )الروؤية( اإلى المتغيِّر )ال�ساعة ـ الوقت(. ُيفهم ذلك 

د اآخر موهوم،  ر به متجدِّ د معلوم، ُيقدَّ مما جاء في )التعريفات(: »الزمان... عبارة عن متجدِّ

كما ُيقال: اآتيك عند طلوع ال�سم�س، فاإن طلوع ال�سم�س معلوم، ومجيئه موهوم، فاإذا قرن 

)1(  املطلبي، مالك يو�سف: الزمن واللغة 11.

)2(  �سليبا، جميل: املعجم الفل�سفي 6/1)6. 
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ٌة  مدَّ »الزمان:  العلوم(:  )مفاتيح  في  وجاء  االإيهام«)1(.  زال  المعلوم  بذلك  الموهوم  ذلك 

تعّدها الحركة، مثل حركة االأفالك وغيرها من المتحّركات«)2(. 

زمانك  واقع  من  وجل  عز  اهلل  اإلى  تنظر  كاأن  والمتغّير،  الثابت  بين  فمحّله  الدهر  اأما 

ا جاء  المعي�س، فتكون قد ن�سبت الثابت )اهلل( اإلى المتغّير )الزمان + اأنت(. ُيفهم ذلك ممَّ

باطن  وهو  االإلهية،  الح�سرة  امتداد  هو  الذي  الدائم  االآن  هو  »الدهر:  )التعريفات(:  في 

ال�سرمد،  اإنما هي في  االإلهية في عين ذاتها  الثبات، فالح�سرة  الزمان«))(. وال�سرمد محّله 

وهذا هو معنى ن�سبة ثابت اإلى ثابت، وال�سرمدية ال تجوز اإال على اهلل عز وجل. وجاء في 

)التعريفات( اأن ال�سرمدي: »ما ال اأول له وال اآخر«)4(. 

رة غير متناهية في جانب الم�ستقبل«))(. اأي:  واالأبد هو »ا�ستمرار الوجود في اأزمنة ُمَقدَّ

رة غير  هو امتداد زمني بال نهاية في الم�ستقبل. واالأزل هو »ا�ستمرار الوجود في اأزمنة ُمَقدَّ

متناهية في جانب الما�سي«)6(، اأي اأنه امتداد زمني بال نهاية في الما�سي. اأما االآن فـ »لي�س 

يمكن اأن يوجد ال مع الزمان الما�سي، وال مع الم�ستقبل، فهو - �سرورة - بعد الما�سي 

وقبل الم�ستقبل«)7(.

رابعاً ـ المعنى ال�سعري:

تكاد معاني الدهر التي �سيقت تنح�سر في اتجاهات ثالثة: فهي بين نا�سٍب للدهر كّمًا 

من زمان، وقارٍن به �سيئًا من قدا�سة، واآخر مجّرٍد منه ما ل�سق به مما هو زائد عن قدره. ولكن 

ال منا�س من االعتراف بقدر من اال�ستراك �ساع بين هذه المعاني كّلها.. ذاك هو: الفاعلية؛ 

)1(  اجلرجاين، علي بن حممد: التعريفات 129.

)2(  اخلوارزمي، حممد بن اأحمد: مفاتيح العلوم )16.

))(  اجلرجاين: التعريفات 117.

)4(  اجلرجاين: التعريفات 4)1.

))(  امل�سدر نف�سه )2 وينظر وهبة، مراد: املعجم الفل�سفي 1.

)6(  امل�سدر نف�سه 4) وينظر وهبة، مراد: املعجم الفل�سفي 18.

)7(  ابن ر�سد: تهافت التهافت 8/1)1.
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ف  فهو اإن ُن�سب اإلى الزمان ُظنَّ به التغيير الذي ُيحدثه، واإن ُن�سب اإلى االإلهية ُظّن به الت�سرُّ

د من ذلك ُعِرج به اإلى اال�ستخدامات الفعلية التي ال تكاد تخرجه  والتدبُّر واالإهالك، واإن ُجرِّ

عن معنى الفاعلية؛ كالنازلة تنزل بالقوم، اأو الغلبة، اأو القهر، وما �سوى ذلك مما مّر ذكره. 

د من جهة، ولكنه داخل فيه؛ من حيث هو  وهو بهذا المعنى خارج عن الزمان الكمي المجرَّ

َمِطّية للولوج في عالقة مع المفردات الحياتية لالإن�سان، ولكنها عالقة من خارج االإن�سان ال 

من داخله. 

وهذا التفريق �سروري الأنه يدل على اأنه بخالف الزمان الوجودي - كما اأ�سماه جميل 

�سليبا - فـ »الزمان الوجودي: هو الزمان الذاتي، اأو الزمان الوجداني الم�سبوغ باالنفعال؛ 

من  داخله،  من  باالإن�سان  عالقته  الوجودي  فالزمان  االأمل«)1(؛  زمان  اأو  االنتظار،  كزمان 

مالمح نف�سّيته، ولذلك هو ُمغرٌق في الذاتيَّة؛ الأنه مرهون بالخبرة االإن�سانية، وهذه الخبرة 

ن من قيا�س الزمان بمو�سوعية؛ الأن االإح�سا�س به مرهون بالحالة النف�سية للفرد، فقد  ال ُتمكِّ

ي�سعر به بطيئًا ثقياًل في حاالت ياأ�سه وحزنه، وقد ي�سعر به �سريعًا في حاالت فرحه)2(.

وقد �سبق اأن فّرق جميل �سليبا بين الزمان الوجودي وما اأ�سماه بالزمان الفاعل، ولكنه 

ي وقابل  نظر اإلى االأخير على اأنه: »الذي ُيطَلق على التاأثير في االأ�سياء، فهو مو�سوعي وكمِّ

بو�سفه  االأول  للزمان:  مختلفين  مفهومين  بين  التعريف  هذا  في  جمع  لكنه  للقيا�س«))(، 

راً، وهذا يخالف ما اتفقت عليه المعاني ال�سابقة من معنى  فاعاًل، واالآخر بو�سفه وقتًا مقدَّ

الفاعلية ال�سرف، الذي ُتل�سقه بالدهر مجّرداً من القيا�س الكّمي.

وقد مّر �سابقًا اأن العرب اعتادت اأن تن�سب اإلى الدهر من الفاعلية ما حفر معلمًا بارزاً 

الدهر  المعنى من  ُيطلق على هذا  اأن  بذلك  ف�سّح  لم يكن في كله،  اإن  �سعرها،  في مجمل 

ا�سم: المعنى ال�سعري. وقد اأثاره غير واحد من قبل، فقد جاء في )دائرة المعارف االإ�سالمية(: 

اإننا: »لو نظرنا في جملة الن�سو�س الماأثورة عن العرب الجاهليين لوجدنا اأن فكرة الدهر 

)1(  �سليبا: املعجم الفل�سفي 8/1)6.

)2(  مريهوف، هانز: الزمن يف االأدب 10 - 11، 18 - 20.

))(  �سليبا: املعجم الفل�سفي 8/1)6.
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كانت قديمة عندهم، وهي عند ال�سعراء مفهوم �سعري ي�ستعينون به في الداللة على مجرى 

الحوادث الكونية وت�سّرف االأقدار، ولكن الكلمة لم تكن تدل على قوة �سخ�سّية، بل على 

ف في االأ�سياء وفي النا�س«)1(. قّوة غير �سخ�سية تت�سرَّ

وفي االأطروحة التي تقّدم بها �سالح عبد الحافظ عن ال�سعر الجاهلي ثمة تمييز بين ثالثة 

اأنواع للزمان، منها: الزمان الدهري، وهو عنده »كل ما تناول العالقة بين ال�ساعر وبين الدهر 

اأو القدر اأو الموت اأو الم�سير اأو البقاء اأو الفناء؛ اأي كل ما فر�س على ال�ساعر من قبل ذلك 

الكون الذي يحتويه، باالإ�سافة اإلى عن�سر المكان«)2(. بيد اأن الزمان الدهري بهذا المعنى 

اًل بمعاٍن ينوء بها كاهله، وهي معاٍن ال تمّت اإلى الدهر ب�سلة ال من قريب وال من  يبدو ُمحمَّ

بعيد؛ فالموت غير الدهر، وغير القدر، وغير الفناء، وغير المكان. وُحقَّ لكّل منها اأن ي�ستقل 

بتاأثيره الخا�س، وال يجوز بحال من االأحوال اأن ت�سهر جميعها في بوتقة الدهر، واإال اأ�سبح 

دهراً لي�س كاالأدهر.

اأهم  من  �ساغطة،  زمنيًة  قوًة  اإليه  النظر  هو:  للدهر  ال�سعري  المعنى  يكون  هذا  وعلى 

من  االإ�سالمية؛  المعارف  دائرة  ذلك  من  �سيء  اإلى  اأ�سارت  وقد  والتغيير.  الفاعلية  �سماتها 

االإن�سان))(. هذه  االأ�سياء، وتحكم  ُت�سيِّر  ما  بقوٍة  ال�سعراء  واعتقاد  الدهر  بين  ربطها  خالل 

ن من نف�سه ب�سهولة وُي�سر،  ر في تاريخ الخبرة االإن�سانية، ح�سور ُيمكِّ القوة لها ح�سور متجذِّ

لة فح�سب؛ اإلى االأطر العامة لعالقة االإن�سان بالدهر ـ القوة. واإنَّ نظرة كتلك  باإلقاء نظرة متمهِّ

االأدبي  االإنتاج  نف�سها على مجمل  تفر�س  فتئت  ما  العالقة  باأن هذه  االعتراف  اإلى  �ستدفع 

العربي، وال�سعري خا�سًة.

)1(  جمموعة: دائرة املعارف االإ�سالمية 90/10).

)2(  عبد احلافظ، �سالح: الزمان واملكان واأثرهما يف حياة ال�ساعر اجلاهلي و�سعره )و(.

))(  جمموعة: دائرة املعارف االإ�سالمية 90/10).
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الف�سل الأول 

اإطار الظاهرة

• التقاطبية الأندل�سية.	

• ا�سطراب ال�سيا�سة.	

• ال�سغط الجتماعي.	

• الو�سع الثقافي.	

• الإن�سان والزمان.	

Dahr_Andalusi_Book.indb   25 1/7/10   11:53 AM



27

المرابطين  عهدي  ل�سعراء  بدعًا  االأندل�سي  ال�سعر  في  الدهر  عن  الحديث  يكن  لم 

وتنخف�س  حينًا  تعلو  مختلفة،  بدرجات  فيه  اأن خا�سوا  قبلهم  لمن  �سبق  فقد  والموحدين؛ 

اأحايين اأخرى. على اأن االأمر في هذين العهدين خرج عن �سالف عهده، وما عاد يترك القارئ 

يمر به َعَر�سًا، بل بات يفاجئه كلما ا�ستعر�س ال�سعر فيه؛ فاأدبيَّاته عّجت متونها بق�سائد فيها 

عن الدهر ال�سيء الكثير، كما اأن ال�سكوى منه خا�سة باتت مزية بارزة ل�سعرائه.

والبد من االإ�سارة اإلى اأن اأهم ملمح للدهر ظهر في الن�سو�س هو القوة ال�ساغطة، ولذلك 

كان اأكثرها �سكوى موؤلمة من الدهر. وب�سبب من ذلك اآثرنا اأن يكون عر�س االأُطر مق�سوراً 

باالعتماد على  لها؛ وذلك  بمنزلة رحم  يكون  اأو  المعنى،  يذكي هذا  اأن  �ساأنه  من  ما  على 

االنتقاء المدرو�س لكل ما يوؤثر في هذه الظاهرة؛ بعيداً عن عر�س مجمل الحياة ال�سيا�سية اأو 

االجتماعية اأو الثقافية... الخ.

الإطار ـ الم�سطلح:

لقد قيل: )ال م�ساحة في الم�سطلح(؛ الأن المرء قد يعالج م�سطلحًا ما بمفهوم يختلف 

اأن  قبل  ي�سرح مفهوَمه  اأن  به  ُن  َفَيْح�سُ فعل  واإن  اآخرون،  ي�ستخدمه  الذي  الوجه  درجًة عن 

ي�سرع في تطبيقه، ليكون االآخرون على بيِّنة منه حين يطالعونه. وقد اأردنا لم�سطلح )االإطار( 

الذي ا�سُتخدم في عنوان الف�سل اأن ينعتق مما علق به من �سوائب الحيادية وال�سكونية، اأو 

معاني الحدود الجغرافية لالأمكنة اأو االأ�سياء، فلم يعد اإطاراً ِلَلوحٍة فنية تتلّخ�س وظيفته في 

حفظها واإبراز حدودها بحيادية؛ الأنه بهذا المعنى خارج عن ت�سكيل َفّنيَّتها، واإنما اأردنا له 

اأن يكوَن داخاًل في اللوحة جزءاً ال ُيْجتزاأ من ت�سكيلها الفّني، ليكون اأقرب اإلى الفاعلية واأبعد 

عن الحيادية؛ فاإطار الظاهرة لي�س حدودها فح�سب؛ بل رحمها التي احت�سنتها حتى نمت 

وربت، وهو الظرف الذي تكّونت فيه. وبذلك ي�سبح عاماًل من عوامل ت�سكيلها، ال يمكن 

اال�ستغناء عنه اأو تجاهله اإذا اأُريَد فهم الظاهرة.
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وانطالقًا من هذا المعنى فاإن لالأطر فروعًا عدة تتقا�سمها �ستة عناوين تميز هذا من ذاك، 

الدر�سي  للت�سهيل  اخترناه  وقد  االفترا�س،  على  قائم  التق�سيم  اأن  البال  عن  يغيب  اأال  على 

التزاور  تمنع  بحيث  ال�سالبة  من  لي�ست  االأطر  هذه  بين  الحدود  اأن  يعني  وهذا  فح�سب، 

الفاعلية؛  في  ظهير  لبع�س  بع�سها  اأن  كما  اأم�ساج،  من  روابط  جميعها  فبينها  والت�سايف، 

فلي�س ثمة تاأثير �سيا�سي بمعزل عن المجتمع، كما اأنه لي�س ثمة تاأثير من المجتمع بمعزل عن 

ال�سيا�سة، و�سّيان البدء بهذا اأو بذاك؛ فاالأطر كّلها كالدائرة؛ ال ُيعرف اأين تبداأ اأو اأين تنتهي، 

واإنما ُينظر اإليها في كّليتها.

اأوًل: التقاطبية الأندل�سية:

ذهن  في  لُثنائيٍة  مالمح  وجود  اإلى  حكمهم  في  ومن  االأدب  دار�سي  حف  �سُ ُت�سير 

ف االأندل�سيُّ باأّن عينه على الم�سرق،  االأندل�سي، قطباها االأندل�س والم�سرق؛ وذلك كاأْن يو�سَ

وعينه االأخرى على كينونته الزائدة على م�سرقيته، اأو اأن ُيكتفى بالت�ساوؤل عن كيفية معالجة 

المفارقة في كون الفرد في �سبه الجزيرة االإيبيرية اأندل�سيًا م�سرقيًا في اآن واحد)1(. واإذا كان 

االأمر كذلك، فاإنه يبدو من المفيد الخروج بهذا المفهوم من حيز الوجود بالقوة اإلى حيز 

الوجود بالفعل.

وفي �سبيل درا�سة تلك الثنائية ا�ستعرنا مفهوم )التقاطبية( من كتاب لح�سن بحراوي عن 

بنية ال�سكل الروائي)2(؛ لقدرة هذا المفهوم على ف�سِّ كثيٍر من النزاعات، وحّل ما لغز منها؛ 

الأنه لي�س قا�سراً على درا�سة المكان في الرواية، بل اأداة ُت�ستخدم كلما احتجت. واإذا كان 

ُيعين على فهم العالقات بين عنا�سر الف�ساء الروائي، فهو اأي�سًا قادٌر على اأن يمار�س فعاًل ال 

يقل اأهمية عن ذلك؛ الأنه يحقق النظر في الحياة في االأندل�س في �سيرورتها الحركية، ال في 

�سكونها الخالي من الحياة، ففي المجتمع االأندل�سي ال يمكن عزل الفرد عن اإح�سا�سه ب�سطوة 

)1(  نذكر من هذه الدرا�سات: االأ�سول الفنية لل�سعر االأندل�سي ع�رص االإمارة 104، وحول االأدب االأندل�سي 

)14، وظاهرة االنتماء يف االأدب االأندل�سي، الق�سم االأول 0) - 66، والق�سم الثاين )4 - 6).
)2(  بحراوي: بنية ال�سكل الروائي 98.
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االأحيان-  اأغلب  في   - الخا�سة  مالمحه  ر�سم  على  قادراً  الفرد  هذا  يكن  لم  اإذ  الم�سرق؛ 

بمعزٍل عما هو عليه االأمر في الم�سرق، فكانت عينه على الم�سرق في اأغلب مفردات حياته، 

ك لكثير من  يحتذيه حينًا، ويتمرد عليه حينًا اآخر. وبهذا كان الم�سرق بمنزلة الحافز المحرِّ

اأفعال االأندل�سي؛ فهو اإن األَّف كتابًا فاإنما يوؤلفه ليناظر به اأهل الم�سرق، اأو ليفخر عليهم به. 

يقول اأبو الوليد الحميري في مقدمة كتابه )البديع في و�سف الربيع(: اإن »اأهل الم�سرق 

على تاأليفهم الأ�سعارهم، وتثقيفهم الأخبارهم، مذ تكلمت العرب بكالمها، و�سغلت بنثرها 

ونظامها اإلى هلّم جّراً، ال يجدون الأنف�سهم من الت�سبيهات في هذه المو�سوفات ما وجدته 

م بها،  الأهل بلدي، على كثرة ما �سقط منها عن يدي بالغفلة التي ذكرتها عنها، وقلة التهمُّ

وعلى قرب عهد االأندل�س بمنتحلي االإ�سالم، فكيف بمنتحلي الكالم، ولو تاأخروا عن اإدراك 

الم�سرقيين في كل نحو وغر�س، وتقهقروا عن لحاقهم في كل جوهر وَعَر�س، لكانوا اأحقاء 

بالتاأخر، واأحرياء بالتقهقر. فكيف ُيرى ف�سلهم وقد �سبقوا في اأح�سن المعاني ُمجتلًى واأطيبها 

واالبتداع  الفائق،  االختراع  من  فيه  فلهم  الكتاب،  هذا  ت�سمنه  الذي  الباب  وهو  ُمجتنًى، 

الرائق، وح�سن التمثيل والت�سبيه، ما ال يقوم اأولئك مقامهم فيه«)1(. فاأبو الوليد ما كتب الذي 

كتبه اإال وعينه على الم�سرق، ولوال ذلك ربما ما خرج كتابه اإلى النور. 

وهذا الفتح بن خاقان يقول عن كتابه: »و�سميتها )مطمح االأنف�س وم�سرح التاأن�س في 

بها  ي�ساجلون  فخراً،  االإح�سان  االآداب ذكراً، والأهل  لذوي  واأبقيتها  االأندل�س(،  اأهل  ُمَلح 

اأهل العراق، ويحا�سنون بمحا�سنها ال�سم�س عند االإ�سراق«)2(. وجلي هنا اأن الفتح بن خاقان 

ي�سع في ذهنه ـ وهو �سبيله اإلى تاأليف كتابه ـ م�ساجلة اأهل الم�سرق به.

اإليه ابن ب�سام في  اأ�سار  اإذن، ال يوجد ا�ستقالل في كثير من �سلوك االأندل�سي، وهذا ما 

ذخيرته حين راأى: » اأن اأهل هذا االأفق اأَبْوا اإال متابعة اأهل الم�سرق، يرجعون اإلى اأخبارهم 

باأق�سى  طّن  اأو  غراب،  االآفاق  بتلك  نعق  لو  حتى  قتادة،  اإلى  الحديث  رجوع  المعتادة، 

)1(  احلمريي، اأبو الوليد: البديع يف و�سف الربيع 4 )املنت(. 

)2(  ابن خاقان، الفتح: مطمح االأنف�س وم�رصح التاأن�س يف ملح اأهل االأندل�س 148 - 149، وملزيد من االأمثلة 

ينظر احلميدي: جذوة املقتب�س يف ذكر والة االأندل�س 184. والكالعي: اإحكام �سنعة الكالم 0) - 1).
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ال�سام والعراق ذباب، َلَجثْوا على هذا �سنمًا، وتلوا ذلك كتابًا محكمًا، واأخبارهم الباهرة، 

الرذيَّة، ال يعمر بها جنان وال خلد، وال ي�سرف  الق�سية، وُمناخ  ال�سائرة مرمى  واأ�سعارهم 

فيها ل�سان وال يد«)1(. وليبعد ابن ب�سام عن نف�سه ما قد ُيّتهم به من تحّيز اإلى االأندل�س اأو رغبة 

عن الم�سرق، ُيحيل االأمر اإلى م�سكلة ال�سراع بين الجديد والقديم، محاواًل اأن ُيعّلل منطقية 

ما يدعو اإليه من ان�سراف اإلى الذات االأندل�سية في ما تقدمه من جديد؛ الأن للجديد طالوة 

افتقدها القديم من كثرة تعاوره على االأل�سنة)2(.

ال�سلوك االجتماعي  اإلى مظاهر  تاأليف الكتب، بل تجاوزه  يتوقف االأمر عند حد  ولم 

بين عامة النا�س وخا�ستهم، واإلى ُنُظم الحكم اأي�سًا؛ كاإعالن الخالفة االأموية مقاباًل للخالفة 

اأنه  االأ�ْسبوني،  ُمَقانا  الرحمن بن  )الُمْعِجب( عن عبد  اأي�سًا ما جاء في  العبا�سية. ومن ذلك 

مدح اإدري�س بن يحيى الم�سمى بالعالي بقوله))(:

ــــا خــــيــــَر الــــــورى ـــــَد ي ـــي اأحـــــم ـــن ــــا ب ــْني ــي ــم ــل ــس ــمــ� ــــــُد ال ــــــاَن وف لأبــــيــــُكــــم ك

ـــى ـــب ـــتَ ـــاْح ــــــــــَزَل الـــــوحـــــُي عـــلـــيـــه ف ـــُم الــــــروُح الأمـــيـــْننَ ـــُه ـــْوَق ـــى َف ج ـــدُّ فـــي ال

ـــى ـــق ـــــــــْدِل وتُ ــــن مـــــــاِء َع ــــوا م ــــُق ــــِل وَجـــمـــيـــُع الـــنـــا�ـــصِ مــــن مــــــاٍء وطـــيـــْنُخ

ــــوركــــْم ـــــن نُ ـــ�ـــصْ ِم ـــب ـــتَ ـــْق ــــا نَ ــــرون ــــُظ الـــعـــالـــمـــيـــْنان ربِّ  ـــــــوِر  ن مـــــن  ــــــــــُه  اإنّ

في  العبا�س  بني  لطريقة  تقليداً  حجاب؛  وراء  من  تمدحه  اأن  ال�سعراء  عادة  من  وكان 

الم�سرق، فعندما بلغ ال�ساعر قوله )انظرونا نقتب�س من نوركم( اأمر اإدري�س حاجبه بك�سف 

الحجاب. وهذا التقليد يدل على مبلغ تاأثرهم بالم�سارقة.

فلم ي�ستطع االأندل�سي غالبًا اأن يكون هو ذاته؛ الأنه ي�ستند في جّل ما يفعله على ركيزة 

االأندل�س والم�سرق، وما  بين  التقاطبية  الركيزة هي  اتجاهات حركته، هذه  �سابقًا  له  د  ُتحدِّ

�سلوك الفرد اإال نتاج لعالقتهما، ولم يكن ليمتلك حرية الفعل خارج حدود هذه التقاطبية؛ 

)1(  ال�سنرتيني، ابن ب�سام: الذخرية يف حما�سن اأهل اجلزيرة 12/1.

)2(  امل�سدر نف�سه 1/1 12.

اآخر يدل على  )6 )احلا�سية(. وثمة �ساهد  املغرب  اأخبار  الواحد: املعجب يف تلخي�س  املراك�سي، عبد    )((

تاأثرهم بغناء امل�سارقة، ينظر احلميدي: جذوة املقتب�س 04).
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الأن كثيراً من �سلوكه لي�س اإال ردود اأفعال لما هو عليه االأمر في الم�سرق. 

القول  عن  االأندل�سي،  ال�سلوك  بنية  فهم  اإلى  مفتاحًا  التقاطبية  بمفهوم  االأخذ  ويختلف 

بمح�س تقليد االأندل�سي للم�سرقي، اأو بمح�س اأندل�سيته ومفارقته له؛ فالقول بالتقليد حكم 

قيمة �سلبي ال ينظر اإلى الحياة في حركتها الطبيعية، بل يجمدها وياأخذ منها ما ي�ساء بمعزل 

عن عالقاته بما حوله. على حين يبدو القول بالتقاطبية اأكثر قدرة على فهم الحياة االأندل�سية 

لرد  بل حالة و�سف مطلقة، وهو محاولة  قيمة،  لي�س حكم  فهو  بما هي عليه من حركة؛ 

ي�ستقل  وال  يعار�س،  وال  يقلد،  ال  فاالأندل�سي  المعلول؛  اإلى  والعلة  الم�سبب،  اإلى  ال�سبب 

باأندل�سيته فح�سب؛ بل هو تجادل ذلك كله.

ن�ساأة التقاطبية:

تكمن الم�سكلة االأ�سا�سية لدى االأندل�سي في اأنه تتوزعه طريقان: طريق تاأخذ بمجامعه 

هو  ال  تلك،  على  واأخرى  هذه  على  فقَدٌم  االأندل�س،  اإلى  به  ت�سير  وطريق  الم�سرق،  نحو 

بقادر على اأن يحيد عن هذه اإلى تلك، وال هو بقادر على العك�س، وليته ا�ستطاع اأن يجمع 

بينهمابتوافق متزن، بل كان جمعه اإلى الفو�سى اأقرب منه اإلى االت�ساق؛ فقد ظنهما قطبين 

ونظر  بت�سادهما،  اعتقاده  عن  �سفحًا  �سرب  اأنه  ولو  الجادة،  عن  حاد  ولذلك  مت�سادين، 

اإليهما على اأنهما متكاملتان لنجح في جمعه، وال�ستوى عوده، ولكنه لم يفعل، فمال قبل 

اأن ي�ستوي.

فما علة اجتماع دافعي الم�سرقية واالأندل�سية لدى الفرد االأندل�سي؟

الم�سرقية)1(:

ر الوجود، دفعت  هناك اأ�سباب عديدة مهمة تتميز بقوة التاأثير، وو�سوح المعالم، وتجذُّ

)1(  اأ�سار د.�سلمان حطاب اإىل )امل�رصقية( يف نفو�س االأندل�سيني؛ فراأى اأنها »كانت مغرو�سة يف جذور هوؤالء 

ل �سعراً فيف�سح عن التوجه الفردي نحو ال�رصق، بل  االأندل�سيني النف�سية«. واأنها »لي�ست م�ساعر فرد يتقوَّ
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االأندل�سيين اإلى االإح�سا�س بم�سرقيتهم.

من ذلك اأن الم�سرق اأ�سلهم وموطنهم، هم منه واإليه ينت�سبون، منه ارتحلوا واإليه يحنون، 

العبا�سيين وهربه منهم،  لالأندل�سيين في خوفه من  الداخل رمزاً  واإذا �سحَّ عدُّ عبد الرحمن 

و�سعيه اإلى منابذتهم، وبحثه الدوؤوب عن عزِّ وح�سارٍة يقابلهم بهما، ويعلن حياته ووجوده 

من خاللهما، اإذا �سح ذلك كله �سح اأي�سًا اأن نعد االأبيات التي قالها في النخلة - حين حّن 

ُف في �سدور االأندل�سيين، ويبحث  اإلى مرابع �سباه - رمزاً ل�سوت الحنين الدفين الذي يطوَّ

عن مخرج)1(:

ــي ــل ــث ــــــدٌة م ــــــري ـــــا نــــخــــُل اأنــــــــــِت ف ــــن الأهــــــِلي ـــٌة ع ـــي ـــائ ــــــــــص، ن ــــي الأر� ف

ـــمـــٌة ـــي مـــكـــمَّ ـــك ـــب ـــل عـــلـــى َجـــْبـــلـــي!تــــبــــكــــي، وهـــــــل ت ـــبَ ـــج ـــاُء لــــم تُ ـــم ـــج ع

لَــبــَكــت اإذاً  عـــِقـــَلـــت،  ـــا  ـــه ان ــــــَو  ــــــراِت ومـــنـــبـــَت الـــنـــخـــِلول ــــــُف ـــــــاَء ال م

ـــــي ـــــن ــــــت، واأخـــــرَج ــــــرم ـــهـــا ُح ـــكـــن ـــصِ عــــن اأهـــلـــي ل ـــا� ـــب ـــع بُــغــ�ــســي بـــنـــي ال

اأن  اأمر على  واإن غلبه  الطوق؟!  فيه و�سبَّ عن  ن�ساأ  الذي  ين�سى موطنه  اأن  لرجٍل  واأّنى 

يهجره، فاإنما يحمله في �سدره اأينما حط ع�سا ترحاله، ت�ستثيره الذكريات وُيهدهده االأمل. 

هذا هو عماد ما اأح�ّس به االأندل�سيون تجاه الم�سرق؛ فهم منه ولكنهم بعيدون عنه.

اإلى  بون  ُين�سَ الرجال  وراح  الخالفة،  اإعالن  منذ  ف�سيئًا  �سيئًا  يفتر  بداأ  الحنين  هذا  ولعل 

اإلى  ن�سبتهم  من  بداًل  الخ،  والبطْليو�سي...  وال�سرُق�ْسطي  كالمالقي  االأندل�س؛  من  اأماكنهم 

قبائل اأو اأماكن م�سرقية.

فاإن  الهويَّة وتراث االأجداد؛  الم�سرق عندهم بمنزلة  اأن  وزاد من عمق هذا االإح�سا�س 

قيل: عرب؛ فاإلى الم�سرق ن�سبتهم، واإن قيل: م�سلمون؛ فمن الم�سرق ن�ساأتهم. وال يربطهم 

 .108  ،107 الطوائف  االأندل�س يف عهد  ال�سيا�سي يف  ال�سعر  نحو جذورها«.  بكليتها  االأندل�س  توجه 

واأ�سار اأي�سًا عبد اهلل بن ثقفان اإىل �سيء من مالمح هذه امل�رصقية �سمن ما �سماه االنتماء امل�رصقي. ظاهرة 

االنتماء يف االأدب االأندل�سي الق�سم االأول 4) - 66.

)1(  املقري: نفح الطيب من غ�سن االأندل�س الرطيب )/60.
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مع المكان في االأندل�س تاريخ م�سترك، على حين تمتد جذور هذا التاريخ في كل ذرة من 

�سحارى الم�سرق و�سهوله.

ويبدو اأن ما ُيعرف عن اإعجاب االأجيال الالحقة باالأجيال ال�سابقة قد اأ�سهم في دفعهم 

ة بغير قدم؛ فالالحق ال ي�ستطيع اأن يبداأ  اإلى الم�سرقية)1(، اإذ ال م�ستقبل بغير ما�ٍس، وال جدَّ

�سيرورتها  تتكامل  فالح�سارات  عليه،  العمل  يبداأ  واأ�سا�س  ُمّتكاأ  من  له  والبد  فراغ،  من 

بحركة ما�سيها الدافعة للحا�سر والم�ستقبل. ولكي يكون المرء اأمينًا النتمائه اإلى اأمته البد 

له من مالمح م�ستركة مع تراثه، تبرز هذه المالمح حين تنب�س الحركة نحو الم�ستقبل بروح 

الح�سارة العامة: تراثها وحا�سرها، وبهذا التكامل تتكون الهوية الخا�سة بكل ح�سارة على 

وجه االأر�س.

وبمنا�سبة الحديث عن الح�سارات يبدو من ال�سروري االإ�سارة اإلى اأن الم�سرق هو مهد 

الح�سارة االإ�سالمية، فيه خرج الر�سول ، ومنه انت�سر الدين االإ�سالمي اإلى اأقا�سي االأر�س، 

وفيه بدئت الخالفة االإ�سالمية بخلفائها الرا�سدين، ومنه انطلقت الفتوحات االإ�سالمية، واإليه 

ـ حيث الكعبة الم�سرفة ـ تتوجه كل يوم اأرواح الم�سلمين في م�سارق االأر�س ومغاربها، فهو 

اإذن قبلة الم�سلين، ومنبع الدين، ومحل االأماكن المقد�سة التي يوؤمها طلبًا للحج، ولم يتوقف 

االأمر عند ذلك الحد فح�سب؛ بل كان الم�سرق اأي�سًا منبع الثقافة، ولذلك كثرت رحلتهم 

اإليه؛ فمن ال�سرف عندهم اأن يروي اأحدهم عن �سيوخ حوا�سر الم�سرق)2(.

وال يكون ال�ساعر �ساعراً اإال اإذا قورن ب�سنوه في الم�سرق، فاإذا جاء بما يعدله اأو يفوقه 

كان له حق الريادة بين اأهله، واإذا لم ي�ستطع اأن يفعل فلن يجد اأذنًا م�سغية اأو اعترافًا بحق. 

الأن  �سبقهم؛  اأو  بف�سلهم  ليعترف  يكن  فلم  كبيراً؛  اأذًى  ال�سعراء  على  االأمر  هذا  جّر  ولقد 

الخا�سة مقتنعون قبل العامة باأن الف�سل يكاد يكون الأهل الم�سرق دون غيرهم، وكل من 

�سواهم متطفل على مائدتهم غريب عنها، ولذلك كثرت معار�ستهم ل�سعراء الم�سرق))(. وقد 

)1(  الرقب، �سفيق: �سعر اجلهاد يف ع�رص املوحدين 274.

)2(  عبا�س، اإح�سان: تاريخ االأدب االأندل�سي )ع�رص �سيادة قرطبة( 8) - 9).

))(  من ذلك معار�سة �سعيد بن حممد بن فرج البن الرومي يف الرنج�س. احلميدي: جذوة املقتب�س 212.
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ت  لّخ�س ابن حزم هذه المعاناة في ر�سالته عن ف�سل االأندل�س، فقال: »اإنها االأندل�س؛ ُخ�سَّ

من ح�سد اأهلها للعالم الظاهر فيهم، الماهر منهم، وا�ستقاللهم كثير ما ياأتي به، وا�ستهجانهم 

ح�سناته، وتتبعهم �سقطاته وعثراته، واأكثر ذلك مدة حياته، باأ�سعاف ما في �سائر البالد«)1(. 

على اأنه يجب اأال يغيب عن البال اأن كالم ابن حزم هذا يحمل من الخ�سو�سية ال�سيء الكثير؛ 

اإذ للمحنة التي ع�سفت به اآثار وا�سحة في اأ�سطره، ولكنها تبقى دلياًل على موقف االأندل�سيين 

من اأدبائهم وعلمائهم في حقبة من الحقب)2(، وعلى موقفهم من الم�سرق وتقدي�سهم لثقافته 

وعلمائه. وقد راأى اأحد الباحثين اأن نظرة التقدي�س التي ينظر بها اأهل االأندل�س والمغرب اإلى 

ال�سرق حقيقٌة كانت وال تزال حتى اليوم، و�سببها اأنهم يرون الم�سرق نبعهم االأ�سيل، وما 

هم اإال فروعه في الثقافة واللغة خا�سة))(.

وهذا الحديث يقود اإلى الكالم على اللغة العربية التي يعد الم�سرق منبعًا لها؛ فاالأعراُب 

اإنما هي منه،  البالغية والنحوية  اللغة  بواديه، وكتب  اإنما هم من  ي�ست�سهد بكالمهم  الذين 

وعليها تتلمذ االأندل�سيون؛ مثل)الكتاب( ل�سيبويه، اأو كتب الك�سائي.

بالبداوة  و�سفها  حين  االأندل�س  في  العربية  اللغة  عن  حديثه  في  بع�سهم  غالى  ولقد 

والخيال، وجزالة العبارة، و�سالمة التركيب واالإعراب، وفخامة االألفاظ والجر�س، وحالوة 

اأن الذين هاجروا  اأو عجمة، بحجة  المو�سيقا، واأنها ما داخلها ال�سعف، وال �سابها دخيل 

اإليها كانوا بداة غيورين على اللغة. فهذا الكالم يخالف ما ذكره المقري نقاًل عن ابن �سعيد 

في )المغرب( حين قال: »كالم اأهل االأندل�س ال�سائع في الخوا�س والعوام كثير االنحراف 

عما تقت�سيه اأو�ساع العربية، حتى لو اأن �سخ�سًا من العرب �سمع كالم ال�سلوبيني اأبي علي 

- الم�سار اإليه بعلم النحو في ع�سرنا، الذي غربت ت�سانيفه و�سرقت - وهو ُيقرئ در�سه، 

)1(  املقري: نفح الطيب )/166ـ167.

يناق�س  التي مرت على االأندل�س، لكن البحث ال  العلماء واحداً يف كل العهود  )2(  مل يكن هذا املوقف من 

هاهنا تطور هذا املوقف وعالقته بتطور ال�سعور باالأندل�سية، بقدر ما ي�سور مظهراً من املظاهر العامة لتعلق 

االأندل�سيني بامل�رصق؛ دلياًل موؤيداً ملفهوم التقاطبية. وثمة حادثة اأخرى توؤكد ما قاله ابن حزم، جرت مع 

منذر بن �سعيد البلوطي، ينظر احلميدي: جذوة املقتب�س 26).

))(  دياب، علي: الغزل االأندل�سي يف القرن اخلام�س الهجري )7.
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ل�سحك بملء فيه من �سدة التحريف الذي في ل�سانه، والخا�س منهم اإذا تكلم باالإعراب، 

واأخذ يجري على قوانين النحو، ا�ستثقلوه وا�ستبردوه، لكن ذلك مراعًى عندهم في القراءات 

والمخاطبات بالر�سائل«)1(.

ولي�س بعيداً عن الحقيقة في �سيء القول اإن االأندل�سي كان يدين بالوالء للم�سرق بحكم 

التبعية له؛ فاالأندل�س ـ واإن اأعلنت الخالفة في عهد من عهودها ـ لي�ست اإال اإقليمًا من االأقاليم 

هناك  من  القادمون  الم�سلمون  فتحها  االإ�سالمي،  الم�سرق  واليات  من  ووالية  االإ�سالمية، 

لن�سر دين اهلل بين ربوعها، ومنذ ذلك الحين ما ا�ستطاعت اأن تخرج عن حدود هذه الوالية، 

اإليه، ولذلك كان التاأثر بالم�سرق هو  الأنه خروج غير م�ستطاع، ولي�س من �سبيل للو�سول 

تاأثر الفرع باالأ�سل، ومن الطبيعي اأن يتم هذا التاأثر والتاأثير؛ الأن فاتحي االأندل�س م�سرقيون، 

وثقافتهم م�سرقية، ولغتهم العربية هي لغة اأهل الم�سرق، فكيف ال تكون حياتهم مطبوعة 

بطابع الم�سرق؟!)2(، وهذا الوالء والء طبيعي تفر�سه طبيعة الح�سارة االإ�سالمية التي امتدت 

اأقاليمها �سرقًا وغربًا، ولكنَّ االأندل�سيين اأبوا اإال اأن ينظروا اإلى االأمر على اأنه �سورة لغالب 

ومغلوب، فات�سف كثير من اأفعالهم بمالمح هذا الت�سور؛ فديدن المغلوب تقليد الغالب اأو 

معار�سته في �سائر اأحواله؛ كالملب�س والماأكل وغيرهما؛ العتقاد النف�س بكمال من غلبها.

وهم ف�ساًل عن محاوالتهم تقليد الم�سارقة، كانوا يقرون ب�سعفهم اأمامهم، وقلة حيلتهم 

معهم، فمن ذلك ما ورد في ر�سالة كتبها اأبو المطرف بن ُمثنى رداً على ر�سالة بعثها اإليه اأحد 

ف بين االأندل�سيين والم�سرقيين فيقول: » وكيف نجاريهم،  الم�سارقة؛ وفيها يقارن اأبو المطرِّ

واإنما نحكيهم! وهل نحن ـ اأهل هذه الجزيرة النائية عن خيار االأمم، المجاورة لجماهير 

بغلط  واأحقها  بالَخَر�س،  واأخلقها  الفطن،  بعدم  واأوالها  باللكن،  البريَّة  اأجدر  اإال  ـ  العجم 

الح�س؟! فلم يقرع �سمع ابن من اأبناء خا�ستنا عند ميالده، وال خامر طبع الر�سيع منهم في 

مهده، اإال كالم اأمٍة وكعاء، اأعجمية خرقاء، وال ارت�سع اإال ثديها، وال اكت�سب اإال وعيها، وال 

�سكن اإال في حجرها، وال مَرن اإال بتدبيرها، حتى اإذا �سار في عديد الرجال، وانتهى اإلى 

)1(  املقري: نفح الطيب )/221ـ222.

)2(  دياب، علي: الغزل االأندل�سي يف القرن اخلام�س الهجري )6.
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حدود الكمال، با�سر طوائف الن�سرانية فخاطبهم باأل�سنتهم، وجدَّ في حفظ لغتهم، وعانى 

طباقهم، وكابد اأخالقهم، اأفلي�س الذكاء مع هذا اأبعد من ُذكاء عنه؟ واأما العامة منا فقد انقطع 

فيها المقال، و�سحت المخيلة والخال«)1(؛ ففي الن�س اعتراف بال�سعف االأندل�سي والقوة 

للم�سرقي، وهذا اأمر غريب؛ الأن كاتبه توفي في زمن يفتر�س فيه اأن ال�سعور باالأندل�سية قد 

ا�ستطال عما كان عليه بادئ اأمره. 

وهذا لي�س راأي رجل واحد فقط، فثمة اأدلة كثيرة تع�سد هذا االأمر، منها اأبيات قالها ابن 

ل فيها الم�سرق على المغرب)2(: جبير - وهو اأندل�سي - ُيف�سِّ

الــــبــــاِد وغــربُــهــا ـــرُق  ـــس � ــوي  ــت ــس ــ� ي ــتــحــقــاِقل  ــا�ــس ــل ب ــس ــ� ــف ـــرُق حـــــاَز ال ـــ�ـــس ال

ــد طــلــوِعــهــا ــر ِلـــَحـــاِل الــ�ــســمــ�ــص عــن ــظ ــــراِقان ــــس ــحــب بـــْهـــَجـــة الإ� ــ�ــس ـــــــراَء ت زه

ــبــًة ــي ـــَة الآفـــــــاِقوانــــظــــر لـــهـــا عـــنـــد الـــــغـــــروِب كــئ ـــم ـــْل ـــراَء تـُـــْعــــِقــــُب ُظ ـــف ـــس �

ــا ــه ــرِب ـــى بــــيــــوِم طــلــوعــهــا مــــن غ ـــف ــــراِقوك ف ـــِك  ـــسْ ـــو� ِب ـــا  ـــي ن ـــدُّ ال ــــــــوؤِذَن  ت اأن 

خارج  غريب،  موقف  وهو  الم�سرق،  من  االأندل�سي  موقف  بجالء  االأمثلة  هذه  وتبرز 

عن حده الطبيعي؛ فلو اأن االأندل�سي ترك االأمور ت�سير على طبائعها، اإذن لكانت حاله حال 

الم�سلمين في االأقاليم االأخرى كم�سر وخرا�سان وغيرهما، ولكنه غالى في �سعوره ب�سعفه 

وتبعيته اإلى الم�سرق، حين ظنَّ االأمر �سراعًا بين غالب ومغلوب، فاألجاأ الدار�سين اإلى القول 

بتقليده له، على حين اأن االأمر كلَّه ال يعدو اأن يكون اتكاء الفرع على اأ�سله، واالبن على اأبيه، 

و»لو لم يكن التقليد مق�سوداً لكان الت�سابه اأي�سًا محتومًا«))(، وما ذاك اإال الأنهما )الم�سرقي 

واالأندل�سي( ينتميان اإلى ح�سارة م�ستركة.

)1(  ابن ب�سام: الذخرية )/414ـ)41.

)2(  ابن جبري: �سعره )7.

))(  عبا�س، اإح�سان: ع�رص �سيادة قرطبة 9)ـ40.
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الأندل�سية:

اإن عزل االأندل�سية عن الم�سرقية لي�س ب�سبب تتاليهما تاريخيًا، وال يراد به اأنهما منف�سلتان؛ 

فال�سعور بالم�سرقية واكب االأندل�سية خطوة خطوة، اإن قوي االإح�سا�س بهذه �سُعفت تلك، 

واإن �سعفت هذه قويت تلك، وهذا الف�سل اإنما هو للت�سهيل الدر�سي فح�سب.

ولعلنا ال نعدو الحقيقة في �سيء اإذا قلنا: اإن االأندل�سية بداأت تخط اأ�سطرها االأولى منذ 

و�سول عبد الرحمن الداخل، الذي حمل معه �سعوراً غالبًا بعزة النف�س ورغبة في اال�ستقالل 

واإرادة قوية في بناء مملكة توازي الممالك العبا�سية اأو تفوقها، ف�سرع يبني مملكته َحْجرة 

َحْجرة، وكان له ما اأراد، ففر�س ال�سطوة واالأمن، واأخ�سع االأطراف المتمردة، وق�سى على 

الثورات والفتن، وانتقلت رغبته في اال�ستقالل اإلى االأمراء االأمويين من بعده، فتطاولوا في 

البنيان، و�سيَّدوا الم�ساجد، و�سجعوا االأدب واالأدباء بالعطايا والهبات، تحدوهم الرغبة في 

اأال يكونوا ذياًل للعبا�سيين. 

ولقد كانت هذه الروح كفيلة باإيقاظ ال�سعور بالخ�سو�سية؛ بله التفرد، فقد اأح�ّس الفرد 

اأن يثبت تفوقه على الم�سرق، وهو  اإلى  اإلى مجتمع ي�سعى ما ا�ستطاع  اأنه ينتمي  االأندل�سي 

�سعٌي ُيمثل حر�س االأمويين على اإثبات القوة اأمام العبا�سيين، ولذلك كان اأمراوؤهم حري�سين 

على �سبق العبا�سيين في جمع و�سائل النه�سة لدولتهم في مختلف المجاالت. وربما كان �سّر 

ذلك اأن االأمويين يريدون اأن يفهم النا�س اأنهم هم االأمل المرتجى؛ لتتعلق بهم القلوب حين 

ينقطع رجاوؤها في الخالفة العبا�سية التي يترقبون زوالها)1(، ولعله من البديهي اأن نقول: اإن 

هذا الخالف ال�سيا�سي بين الدولتين كان ي�ستند اإلى تباين )اأيديولوجي( عميق بينهما يعود اإلى 

اختالفهما في اإمامة الم�سلمين.

النا�س  عامة  ت�سربته  ما  �سرعان  اإذ  القادة فح�سب،  يقت�سر على  لم  ال�سياق  اأن هذا  على 

وخا�ستها، فاأ�سبح التناف�س مع الم�سارقة ديدنهم الذي ما فتئ يغزل لهم كل �سلوك اأو قول؛ 

ليثبتوا الأنف�سهم ولالآخرين اأنهم لي�سوا تبعًا الأحد، واإنما هم ال�سابقون.

)1(  اأبو اخل�سب، اإبراهيم علي: تاريخ االأدب العربي يف االأندل�س 4).
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ال�سعور  اأن  يعني  الخالفة؛ فهذا  النا�سر  الرحمن  اإعالن عبد  التناف�س:  فتيل  اأذكى  ومما 

باال�ستقالل لم يعد كافيًا الإر�ساء االأمويين، فاأعلنوه ر�سميًا وعلى المالأ غير هّيابين اأو خائفين؛ 

فبغداد في حال ال ت�سمح بحربهم. وهكذا ا�ستطال ال�سعور باالأندل�سية، ولم يعد الفرد ينتمي 

الإمارة عبا�سية؛ بل لخالفة اأموية م�ستقلة.

ولقد عمل االأمراء بما عرفوا به من ُبعد الهّمة على اأن تكون االأندل�س مركزاً ثقافيًا مرموقًا 

بين البالد التي تجاورها، فحر�سوا على العلماء، وتناف�سوا في اقتناء الكتب والمكتبات. حتى 

اإن الحكم الثاني »كان له في القاهرة وبغداد ودم�سق واالإ�سكندرية عمال مكلفون با�ستن�ساخ 

كل الكتب القّيمة؛ قديمة كانت اأو حديثة، وكان ق�سره حافاًل بالكتب واأهلها حتى بدا وكاأنه 

م�سنع ال ُيرى فيه اإال ن�ّساخون ومجّلدون، ومزخرفون يحلون الكتب بالمنمنمات والر�سوم 

ال�شعور  هذا  اأن  ويبدو  المعنوي،  اال�شتقالل  �شروط  بذلك  لالأندل�س  فتهياأت  الجميلة«)1(، 

حون اإليه في �سعرهم،  بالرغبة في التميز على الم�سارقة قد اأدركه بع�س ال�سعراء، فراحوا يلمِّ

والأبي العالء �ساِعد بيتان في المن�سور بن اأبي عامر، ي�سير فيهما اإلى تف�سيله المن�سور على 

ملوك ال�سرق كافة)2(:

ــــاب ك ــــرِّ ـــة ال ـــاجـــي ــــك حــــــــدوُت ن ــــي ــــــي كـــالـــِهـــ�ـــســـاِباإل ــــــان ـــة اأم ـــل ـــمَّ ـــح م

ــــّراً ـــرِق ط ـــس ـــ� ــــــِل ال ـــوَك اأه ـــل ـــُت م ـــع ــــدهــــا الــــلــــبــــاِب وب ــــيِّ ــــس بـــــواحـــــدهـــــا و�

ولعل لموقف اال�ست�سغار الذي وقفه الم�سارقة من االأندل�سيين كبير اأثر في اإثارة الغ�سب 

للكرامة الجماعية، واالعتداد باالأندل�سية، فقد تنوقلت اأخبار كثيرة عن ا�ستح�سان الم�سارقة 

بع�س  لقيه  م�سر  اإلى  رحل  لما  اأحمد  بن  �سعيد  اأن  ذلك  فمن  غيرها،  دون  اأهلهم  الأ�سعار 

االأدباء، وا�ستن�سده الأهل االأندل�س فاأن�سده، فعّلق الم�سري باأن �سعر اأهل الم�سرق اأجمل من 

�سعر اأهل االأندل�س، فاأراد �سعيد اأن يمتحنه فقال له: �سدقت، فكيف لنا اأن نقول مثل ق�سيدة 

)1(  بلنثيا: تاريخ الفكر االأندل�سي 10.

)2(  احلميدي: جذوة املقتب�س 224. وثمة حادثة اأخرى نلحظ فيها اإحلاح اخللفاء اأنف�سهم على معار�سة خلفاء 

بني عبا�س؛ فقد ورد اأن احلكم امل�ستن�رص طلب اأن يوؤلف له كتاب يف خلفاء االأمويني بامل�رصق واالأندل�س، 

على غرار كتاب ال�سويل يف اأ�سعار خلفاء بني العبا�س. ينظر امل�سدر نف�سه ))2 - 6)2.
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الم�سري الأبي نوا�س؛ فطار بها  الغزال االأندل�سي، فظنها  اأبياتًا ليحيى  له  اأبي نوا�س؟ وذكر 

فرحًا، فلما طالت بها �سعادته اأطلعه �سعيد على حقيقتها، واأنه اأراد بذلك امتحانه، فخجل)1(.

وقد علق �ساحب )الُمطرب( على هذه الحادثة بقوله: » وهذا ال�سعر لو ُروي لعمر بن 

ال�سعراء  الم�سلك من  لعبا�س بن االأحنف، ومن �سلك هذا  اأو  لب�سار بن برد،  اأو  اأبي ربيعة، 

فما  واإال  اأندل�سيًا،  اأن كان  من�سيًا؛  اأن يكون ذكره  اأوجب  واإنما  له،  المح�سنين؛ ال�سُتغرب 

ياهلل الأهل  ُنظلم، في حقنا وُنهت�سم؟!  اإال  ُيهمل... وهل نحن  اأن  مثله  اأُحمل، وما حّق  له 

واأق�سروا عن  اال�ستح�سان،  بعين  االإح�سان  اإلى  َنَظروا  اأال  �َسرق.  بها  قولة غا�سٍّ  الم�سرق! 

اأرهَفت  لئن  االإمكان.  حد  عن  بالمكان  االإزراء  يخرجهم  ولم  الِهجان،  الكريم  ا�ستهجان 

ب�سائرهم الب�سرُة واأرّقتها الّرّقتان، فقد درجنا نحن بحيث مرج البحرين يلتقيان، فاإن منهما 

مخرج اللوؤلوؤ والمرجان«)2(. 

يرى  وال  االأندل�سيين،  من  الم�سارقة  بموقف  ي�سيق  �ساحبه  اأن  التعليق  هذا  من  ويظهر 

فيه �سلوكًا فرديًا خا�سًا، بل موقفًا جماعيًا، وهذا االأمر ولد لدى االأندل�سيين ردة فعل قويَّة 

الإعادة  اإال  ذاك  وما  الم�سارقة))(،  على  وعلمهم  اأدبهم  يف�سلون  كثيرة  اأحايين  في  جعلتهم 

التوازن اإلى �سعورهم الجماعي الذي كان يرف�س موقف الم�سارقة، ويرى فيه خروجًا عن 

جادة الحق. واإذا كان الأحد ـ كما يبدو من كالم �ساحب )الُمطرب( ـ اأن يفخر على اآخر، 

فاإنما ذلك حّق االأندل�سي على الم�سرقي؛ الأنه بحكم االأ�سل م�سرقي، ولكنه يزيد عليه بوجوه 

مختلفة، ولذلك هو م�سرقي وزيادة. ولقد دفع هذا الموقف الم�سرقي تجاه االأندل�سيين ابن 

�سعيد اإلى تاأليف كتاب في المناظرة بين الم�سرق والمغرب، وقال عن ذلك: » والمناظرة بين 

الم�سرق والمغرب تحتمل كتابًا وقد �سنفته بال�سام ل�سرورة دعت اإلى ذلك؛ من �سدة اإنحاء 

الم�سارقة على المغاربة من كل جهة«)4(.

ولعل مما اأ�سهم في اإزكاء اإح�سا�س االأندل�سي بالتفوق على الم�سرقي: ما حباه اهلل به من 

)1(  امل�سدر نف�سه 212.

)2(  ابن دحية: املطرب من اأ�سعار اأهل املغرب )14.

))(  احلمريي: البديع يف و�سف الربيع 4 )املنت(.

)4(  العمري: م�سالك االأب�سار يف ممالك االأم�سار 46/): )2.
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طبيعة غنية �ساحرة. ثم اإن جهاده الم�ستمر في �سبيل اهلل ـ ب�سبب تما�سه المبا�سر مع حدود 

االإ�سالم)1(.  راية  ورافع  الدين،  حمى  حامي  الأنه  واالعتزاز؛  بالفخر  ي�سعر  جعله  ـ  االأعداء 

والختالف البيئة االأندل�سية عن الم�سرقية دور كبير في اإزكاء الخ�سو�سية؛ الأنها تعني تغيراً 

في طرائق الحياة ومالمح الخلق. واإذا اأ�شفنا اإلى ذلك االختالط بالجيران من االأمم االأخرى 

تغير  ُتلم�س مظاهر  ما  واأكثر  البيئة.  الحقيقي الأثر واختالف  البعَد  اأدركنا  تاأثير،  له من  وما 

االأقدر  اليومية، ولذلك كان  الحياة  بتفا�سيل  االلت�ساق  �سديد  المثل  االأمثال؛ الأن  البيئة في 

على اإظهارها في اأثنائه. ومن ينظر اإلى االأمثال ال�سائعة في االأندل�س ي�ستطيع اأن يرى ب�سهولة 

خ�سو�سيتها، وتمّيز كثير منها عما هو �سائع في الم�سرق)2(.

 وكان عهُد ملوك الطوائف عهَد نعمة على االأدب واالأدباء، ولم تكن ال�سورة ال�سيا�سية 

ق ملوك الطوائف ـ كما يرى  اأة لُت�ساّر �سورة االأدب فيها؛ فقد كان في تفرُّ لالأندل�س المجزَّ

ُقْندي ـ كبير ف�سل على العلماء: »اإذ نّفقوا �سوق العلوم، وتباروا في المثوبة على المنثور  ال�سَّ

والمنظوم، فما كان اأعظم مباهاتهم اإال قول: العالم الفالني عند الملك الفالني، وال�ساعر 

ونبَّهت  المكارم،  في  ُو�ْسَعه  َبَذل  من  اإال  منهم  ولي�س  الفالني،  بالملك  مخت�س  الفالني 

االأمداح من ماآثره ما لي�س طول الدهر بنائم... ولم تزل ال�سعراء تتهادى بينهم تهادي النوا�سم 

من  راآه  ما  به  بلغ  �سعرائهم  اأحد  اإن  حتى  البّرا�س،  فتكة  اأموالهم  في  وتفتك  الريا�س،  بين 

مناف�ساتهم في اأمداحه، اأن حلف اأن ال يمدح اأحداً منهم بق�سيدة اإال بمئة دينار«))(. فاأّثر هذا 

المناخ الثقافي اإيجابًا في �سعور االأندل�سي بذاته، فتقّدمت االأندل�سية خطوات اإلى االأمام)4(.

)1(  ينظر عن اإح�سا�س االأندل�سي بتفوقه على امل�رصقي �سلبي: االأ�سول الفنية لل�سعر االأندل�سي 104 - 107.

)2(  اأثبت عبد العزيز االأهواين يف مقاله )اأمثال العامة يف االأندل�س(: الوارد �سمن الدرا�سات املهداة اإىل طه 

ح�سني: جمموعة من االأمثال منقولة عن كتاب ابن عا�سم القي�سي )حدائق االأزهار( توؤكد اخل�سو�سية التي 

ذكرناها. وينظر جمموعة: اإىل طه ح�سني يف عيد ميالده ال�سبعني 64/297).

))(  املقري: نفح الطيب )/190.

)4(  يعر�س هرني بريي�س يف كتابه عن عهد ملوك الطوائف املكانة التي و�سل اإليها ال�سعراء يف هذه املرحلة، 

وعلى الرغم من اأنه يذكر بع�س االأمثلة ال�سلبية لهم ويحاول تعميمها؛ فاإنه ُيالحظ من خالل اال�ست�سهادات 

التي ي�سوقها اأنها حاالت قليلة؛ اإذ االأغلب االأعم اأن ال�سعراء قد تنعموا يف كنف ملوك الطوائف ب�سبب 

التناف�س الذي كان بينهم. ينظر بريي�س: ال�سعر االأندل�سي يف ع�رص الطوائف 8) - 86.
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التي  ال�شغوط  الأن  والموحدين؛  المرابطين  عهدي  في  بقوة  االأندل�شية  برزت  ولقد 

اأي�سًا؛ فبعد اأن كان ي�سعر باال�ست�سغار من  حّلت باالأندل�سي كانت كبيرة، فكان فعله كبيراً 

الم�سارقة فقط، اأ�سبح االآن ي�سعر به من المغاربة اأي�سًا، وعليه اإذن اأن يحارب )حربًا معنوية( 

اأهل االأندل�س واأهل  اإن مجال�س خا�سة كانت تعقد للتفا�سل بين  على الجبهتين معًا. حتى 

ُقْندي �سهيرة في هذا الباب. المغرب، وق�سة ر�سالة ال�سَّ

فبعد  نف�سه،  في  اأثر  كبير  اال�ستقالل  وفقدان  التبعية  بعودة  االأندل�سي  ل�سعور  كان  وقد 

من  فجاأة والية  اأ�سبحت  الأحد،  �سيا�سيًا  تابعة  غير  بذاتها  قائمة  مملكة  االأندل�س  كانت  اأن 

واليات المغرب، ي�سو�سها قوم من غير اأهلها. كل ذلك كان يدفع االأندل�سي اإلى اأن يبحث 

عن اأندل�سيته، وينافح عنها ما ا�ستطاع اإلى ذلك �سبياًل. ولعل اإدراك ذلك يبدو وا�سحًا اإذا ُعلم 

اأن اأهم الموؤلفات االأدبية التي دافعت عن االأندل�سية وحاولت اإبرازها، اإنما كتب معظمها في 

ُقْندي... الخ. عهدي المرابطين والموحدين؛ )كالذخيرة( و )المطرب( ور�سالة ال�سَّ

والبد من االإ�سارة اإلى اأنه في عهدي المرابطين والموحدين ظهرت ثنائية جديدة ت�سبه 

تلك التي بين الم�سرق واالأندل�س، وقطباها المغرب واالأندل�س، ولكنها تختلف عن �سابقتها 

في اأننا ال ن�ستطيع اأن نقول باأن ثمة �سعوراً بالمغربية يجذب الفرد نحو المغرب، واإنما هي 

االأندل�سيين  الغلبة فح�سب، كتقليد  تقليد فمن زاوية  ثمة  للغالب. واإن كان  المغلوب  تبعية 

ُيَقاَرن بالمعار�سة  اأن التقليد فيها ال  للمرابطين في لب�س اللثام)1(. وتختلف هذه الثنائية في 

مقولة  ُتَعّزز  الأنها  الثنائية؛  هذه  اإلى  االإ�سارة  ُنهمل  اأن  ن�ستطيع  ال  لكننا  والتناف�س.  والتميز 

التقاطبية في الذهنية االأندل�سية.

االأندل�سية اإذن مطلب ال مهرب منه، الحقت اأفرادها منذ اأن وطئت اأقدامهم �سبه الجزيرة 

االإيبيرية، وا�ستد عودها �سيئًا ف�سيئًا، حتى لم ُي�ستطع الهرب يومًا من ربقتها، بل لقد غدت 

هي المطلب والخيار الوحيد للبقاء بقوة.

وهكذا تاأكد مما �سبق خ�سوُع االأندل�سي لقوتين تتجاذبانه: م�سرقيته واأندل�سيته، وتبينت 

اأي�سًا عّلة هذا التجاذب وتجّذره في واقعه، فاالأندل�سي ما ا�ستطاع اأبداً اأن ينفك عن اإحداهما 

)1(  ابن عبدون: ثالث ر�سائل يف اآداب احل�سبة واملحت�سب 28.
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اإلى االأخرى؛ الأن ثمة عوامل قوية ت�سّده اإليهما معًا في اآن واحد، اأهمها: االنتماء االإ�سالمي، 

واالنتماء العربي، واالنتماء اللغوي، وكون االأندل�س اأواًل واأخيراً والية عربية اإ�سالمية كغيرها 

من الواليات، �ساء ذلك االأندل�سي اأم اأبى، وهذا كله يوؤكد اأن نظم حياة االأندل�سي و�سلوكه 

ونتاجه االأدبي، ال يمكن اأن ُتفهم بمعزل عن التقاطبية التي تحركه.

ولقد �سبق اأن اأ�سار عبد اهلل بن ثقفان اإلى اأن هنالك تجاوراً بين االنتماء الم�سرقي واالنتماء 

االأندل�سي، ولكنه اأرجع هذا التجاور اإلى ما اأ�سماه اأدب القوة )الم�سرقي(؛ الذي يكون دائمًا 

تياري  اأحمد �سالحية عن تجاور  اأي�سًا  المعرفة )االأندل�سي()1(. وقد تحدث  اأ�سا�سًا الأدب 

الم�سرقية واالأندل�سية في االأندل�س؛ بدرجات متفاوتة بين كل ع�سر، ولكنه اكتفى بالبحث 

عن مالمح ذلك في ال�سعر)2(. وما نقول به يختلف عن الدرا�ستين ال�سابقتين في اأنه ال يكتفي 

ب�سرد مالمح الم�سرقية واالأندل�سية، بل ي�سعى من ذلك اإلى القول باأن هذين الملمحين اأ�سهما 

في تكوين ذهنية جماعية اأندل�سية - اأو عقلية جماعية اأندل�سية خا�سة - قائمة على التقاطبية، 

من غير اأن نبالغ في تقدير ذلك، اإذ ال نرى اأن هذه العقلية تجعل االأندل�سي �ساذاً عن اأقرانه من 

اأبناء الح�سارة االإ�سالمية، بقدر ما تمنحه درجة معينة من الخ�سو�سية. فكل ما في االأمر اأننا 

نعتقد اأن التقاطبية طريقة في التفكير وفي الحياة، فر�ست ظاللها على المجتمع االأندل�سي 

بمناحيه المختلفة.

مزايا القول بالتقاطبية:

المقوالت  بع�س  على  يرد  جهة  من  فهو  متعددة؛  وجوه  من  يفيد  بالتقاطبية  القول  اإن 

الخاطئة التي ُو�سم بها االأندل�سي، ومن جهة اأخرى ُيعد مفتاحًا حقيقيًا لفهم تركيبة �سلوك 

الفرد االأندل�سي؛ الأن التقاطبية اأ�ْسهَمت في ت�سكيلها على �سورة خا�سة.

اأما المقوالت الخاطئة التي تردها التقاطبية فنجملها فيما يلي:

)1(  ابن ثقفان: ظاهرة االنتماء يف االأدب االأندل�سي، الق�سم االأول 0) - 66 والق�سم الثاين )4 - 6).

)2(  �سالحية: �سور اخليال يف ال�سعر االأندل�سي )8 - 196.
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يقول  كاأن  الم�سرقي،  تجاه  النق�س  بعقدة  االأندل�سي  اتهام  الدار�سين  كتب  في  ينت�سر 

اأحدهم مت�سائاًل: هل كان االأندل�سيون » ي�سعرون بعقدة النق�س تجاه اأدبائهم عند مقارنتهم 

بالم�سارقة، فكانوا ال يعترفون باأدبائهم ما لم ُيظهروا من البراعة والذكاء ما يجعلهم يتفوقون 

على الم�سارقة؟ ] وُيجيب [:... اإن العقدة موجودة، وينبغي اأن تكون موجودة من الناحية 

العلمية؛ لالأ�سباب النف�سية الموروثة المتاأ�سلة عبر التاريخ العربي في االأندل�س«)1(. ويقول 

اآخر: »على اأن من اأهم خ�سائ�س االأندل�سيين من الناحية النف�سية: ذلك االإح�سا�س الذي يكاد 

يكون مركب نق�س عاناه االأندل�سيون ب�سبب و�سعهم من الم�سارقة«)2(. 

ويظهر من المثال الثاني اأن �ساحبه ال يريد اأن يجزم بوجود مركب النق�س هذا، ولذلك 

اإلى تطلع االأندل�سي نحو الم�سرقي بعين  ي�ستخدم الفعل )يكاد(، غير اأن ال�ساهدين ينظران 

لل�سخ�سية من  باأنها ت�سمل » كل ما  النق�س  يعني هذا االتهام؟ تعّرف عقدة  النق�س، فماذا 

اأعرا�س ُت�سعر باأن ال�سخ�س غير واثق من نف�سه، واأنه يرزح تحت عبء اإح�سا�س بال�سعف 

االإح�سا�س  وطاأة  تحت  يرزح  حياته  كل  في  االأندل�سي  كان  فهل  والتخاذل«،  والق�سور 

اأن االأندل�سي تجاذبته قوتان: )م�سرقيته واأندل�سيته(،  الم�سرقي؟ لقد مّر �سابقًا  اأمام  بالنق�س 

واأنه ما م�سى عليه حين من الدهر لم يكن فيه م�سدوداً اإليهما معًا. وهذا يعني اأننا ال يمكن اأن 

ن�سلم لمن يّتهمه بعقدة النق�س؛ الأنه كان ي�سعر بتبعيته للم�سرق وبتفرده في اآن واحد، فهو لم 

يكن )غير واثق بنف�سه(، بل ربما كانت ثقته الزائدة وطموحه العالي من االأ�سباب التي دفعته 

اإلى البحث عن تفّرده وتمّيزه اأمام اأقرانه من الم�سارقة.

ولعل معتر�سًا يقول: اإن اإح�سا�س االأندل�سي بتفرده كان مجّرد رد فعل تجاه �سعوره بالنق�س 

اأمام الم�سرقي، ومن ثّم ي�سبح االعتماد على التفرد لرد القول بعقدة النق�س باطاًل!! ولكن.. 

االأندل�سي،  المجتمع  طبيعة  عن  خارجة  الأ�سباب  مدينًا  بالتفرد  االإح�سا�س  مبعث  يكن  لم 

التنامي؛ كالبيئة، والجيران، والجغرافية، واختالف الوالء  اأ�سباب داخلية كفلت له  بل ثمة 

للخالفة، والعادات المختلفة.. الخ. وهذا ال يعني نفيًا لل�سلوك الذي ظنه الدار�سون �سعفًا، 

)1(  م�سطفى، قي�رص: حول االأدب االأندل�سي 142.

)2(  هيكل، اأحمد: االأدب االأندل�شي من الفتح اإىل �شقوط اخلالفة )).
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بل محاولة لو�سف االأ�سياء بما هي عليه حقًا؛ ف�سلوك التقليد قائم، ولكن لي�س مرده ال�سعف 

فقط، واإنما التقاطبية التي ما فتئت تجذب الفرد نحو قطبيها: الم�سرق واالأندل�س. ولي�س من 

المو�سوعية في �سيء اأن ُينعت تطلع االأندل�سي اإلى الم�سارقة بالنق�س؛ الأن هذا التطلع وهذا 

التقليد ال يخرجان عن كونهما �سلوكًا طبيعيًا يوؤديه الفرد بحق تراثه واأ�سله. 

فالقول بمح�س النق�س اإذن ال يعترف اإال بن�سف الحقيقة، اأما القول بالتقاطبية فيجمع 

ن�سفي الحقيقة، وينظر اإلى الحياة في �سيرورتها الحية المت�سعبة. وهذا الكالم يقود حتمًا 

اإلى نفي التقليد لدى االأندل�سيين؛ فلم يكن االأدب اأو ال�سلوك االجتماعي وال�سيا�سي تكراراً 

لمثيله الم�سرقي كما راأى بع�سهم)1(؛ فهذا ن�سف الحقيقة اأي�سًا، والبد كي تكتمل الحقيقة 

من االعتراف بخطوات االأندل�سي الوئيدة والن�سطة تجاه اأندل�سيته، تلك الخطوات التي ما 

لبثت اأن ت�سارعت وا�ستطالت.

من  بالم�سرق  االأندل�سي  يربط  االأعين عما  ُنغم�س  اأن  اأي�سًا  �سيء  في  العلمية  من  ولي�س 

اإ�سبانية،  اإال �سعيًا نحو مالمح قومية  د  جذور ح�سارية وثقافية، وال نرى في بحثه عن التفرُّ

فهذا بخالف الحقيقة، واإن اعتقده غير واحد من الم�ست�سرقين والعرب)2(؛ فال مجال للتغافل 

عن عروبة االأندل�سيين االإ�سالمية، تلك التي تفر�س ظاللها في �ستى مجالي الحياة االجتماعية 

واللغوية والثقافية والح�سارية ))(.

ومن مزايا التقاطبية اأنها ت�ستخدم مفتاحًا لفهم التركيبة النف�سية لالأندل�سي؛ �سرُّ ذلك اأن 

التقاطبية هي االأ�سا�س الذي �سدرت عنه هذه التركيبة. ولن ُي�ستطاع فهم النف�سية االأندل�سية 

اأو عاماًل  االأندل�سي وحدًة ما،  اأغفلت فلن نرى في �سلوك  بما هي عليه بمعزل عنها، واإن 

م�ستركًا، اأو تنا�سقًا؛ بل �ستراه �سربًا من الفو�سى التي ال يجمعها جامع، وال يربطها رابط. 

)1(  �سيف، �سوقي: الفن ومذاهبه 412 - 417 - 8)4.

)2(  مثل غوم�س و�سانت�ست الربن�س، ينظر مكي، الطاهر اأحمد: درا�سات عن ابن حزم 248، 6)1، 7)1. 

وهرني بريي�س يف معر�س حديثه عن كتاب البديع، ينظر بريي�س: ال�سعر االأندل�سي يف ع�رص الطوائف 6). 

واأ�سار اإح�سان عبا�س اإىل اأنه �سيء ي�سبه ال�سعور القومي، ينظر عبا�س: ع�رص �سيادة قرطبة 79.

))(  من الباحثني الذين ردوا على مقولة القومية االإ�سبانية الداية، حممد ر�سوان: تاريخ النقد االأدبي يف االأندل�س 

)) - 6)، ومكي: درا�سات عن ابن حزم )6 - 64. الركابي، جودت: يف االأدب االأندل�سي 46. 
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فقد �ساع بين الدار�سين اتهام االأندل�سي بالتناق�س في �سلوكه)1( بين التع�سب والت�سامح، وبين 

ل�سلوكه  الخارجية  المظاهر  اإلى  ذلك  في  م�ستندين  والدونية،  العزة  وبين  والتبعية،  التمرد 

العام، ولكن لو ُنظر اإلى هذا ال�سلوك بعين التقاطبية ف�سي�سل الناظر اإلى العلة الحقيقية له؛ الأنه 

يمكن حينها رد كل �سلوك اإلى دافعه واأ�سله. والإثبات ذلك �سنناق�س اأهم مظاهر التناق�س التي 

تتجلى في وجهي االأندل�سي: المتميز والتابع.

د التميز لدى االأندل�سيين، يقول �ساحب النفح: »واأما  فمن مظاهر الوجه المتميز: تق�سُّ

حال اأهل االأندل�س في فنون العلم، فتحقيق االإن�ساف في �ساأنهم في هذا الباب اأنهم اأحر�س 

النا�س على التميُّز، فالجاهل الذي لم يوفقه اهلل للعلم يجهد اأن يتميز ب�سنعه، ويرباأ بنف�سه اأن 

ُيرى فارغًا عالة على النا�س؛ الأن هذا عندهم في غاية القبح«)2(.

ومن مظاهره اأي�سًا حر�سهم ال�سديد على النظافة؛ فاأهل االأندل�س »اأ�سد خلق اهلل اعتناًء 

بنظافة ما يلب�سون وما يفر�سون، وغير ذلك مما يتعلق بهم، وفيهم من ال يكون عنده اإال ما 

يقوته يوَمه، فيطويه �سائمًا، ويبتاع �سابونًا يغ�سل به ثيابه، وال يظهر فيها �ساعة على حالة تنبو 

العين عنها«))(.

اأمر يخالف ما عرف عّمن  الحزن، وهو  البيا�س في  لب�س  تفردهم في  واأهم من ذينك 

َرُق�ْسطي))(: �سواهم من �سائر االأقطار)4(. يقول في ذلك ابن �َساطر ال�سَّ

ـــٍة ـــّل ع ــــــــِة  لأي اأدري  ل  كــــنــــُت  ــاِبقــــد  ــس ــ� ـــاَر الــبــيــا�ــصُ لــبــا�ــَص كــــلِّ ُم �ـــس

ــي الـــدهـــُر �ــســْحــَق مــــاءٍة ــان ــى كــ�ــس ــت ــابــيح ــب ــي لــفــقــد �ــس ــب ــي ــس بـــيـــ�ـــســـاَء مــــن �

)1(  هيكل: االأدب االأندل�شي من الفتح اإىل �شقوط اخلالفة )) - 4)، و�سلبي: االأ�سول الفنية لل�سعر االأندل�سي 

)11 - 114، الركابي: يف االأدب االأندل�سي 47 - 48.
)2(  املقري: نفح الطيب 220/1.

))(  املقري: نفح الطيب 1/)22.

)4(  حاول هرني بريي�س اأن ي�سكك يف اعتماد البيا�س لبا�سًا للحزن، ولكن اأدلته مل تكن كافية؛ اإذ اأغلبها يعتمد 

ينظر بريي�س:  باحلزن.  لونه  ال�سعراء على و�سف  اعتاد  مما  الطبيعة كالليل وغريه  �سواهد يف و�سف  على 

ال�سعر االأندل�سي يف ع�رص الطوائف 226 - 271.

))(  االأ�سفهاين: خريدة الق�رص وجريدة الع�رص 192/2.
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راأى مــــن  اإ�ــــســــابــــُة  لــــي  تـــبـــيَّـــن  ـــذا  ـــل ـــابف ــــوى الأحـــب ــى ن ــل ــ�ــص الــبــيــا�ــصِ ع ــب ل

وقال اأحدهم في االأمر نف�سه)1(:

ـــْم ـــتُ ـــطـــن َف اأنــــدلــــ�ــــصٍ  ـــــــل  اأه يــــا  ــِباأل  ــي ــج ـــــــى اأمـــــــــٍر ع ــــُكــــُم اإل ــــْطــــِف بــــُل

ــــْم بــيــا�ــســاً ــــُك ــــِم ــــاآِت ــــي م غــــريــــِبلــبــ�ــســتــْم ف زيٍّ  ـــــي  ف مــــنــــُه  ـــم  ـــت ـــجـــئ ف

ـــصُ حــــزٍن ـــا� ـــب ـــْم فــالــبــيــا�ــص ل ـــتُ ـــدق ــِب�ـــس ــي ــس ــ� ــم ال ــــن  م ـــــدُّ  اأ�ـــــس حـــــــزٌن  ول 

وهذه كلها مظاهر تدل في مجملها على ق�سد وا�سح للتمّيز.

اأما مظاهر التبعية فاأهمها التقليد، وهو ما ُعرف به االأندل�سيون تجاه الم�سارقة حينًا، ثم 

تجاه المغاربة في عهدي المرابطين والموحدين حينًا اآخر، وقد مرت �سابقًا اأمثلة تدل على 

ذلك.

اإن هذه المظاهر المختلفة من التمّيز والتبعية هي التي دفعت الدار�سين اإلى اتهام االأندل�سي 

بالتناق�س، على حين اأن االأمر لي�س كذلك اأبداً؛ فهي اإن ُدر�ست من زاوية التقاطبية وجَد اأنه 

لي�س من تناق�س، بل تجادل، وال منا�س من االعتراف بتوازي خطى )التفرد( و)التبعية( لدى 

االأندل�سي؛ فقطبه الأول )الأندل�سية( هو الذي يدفعه اإلى التميز والبحث عن التفرد، كمظاهر 

التميز والنظافة ولب�س االأبي�س في الحزن للمخالفة، وقطبه الآخر )الم�سرقية( هو الذي يدفعه 

اإلى التقليد والتبعية. فلي�س من تناق�س، واإنما هي �سيرورة الحياة الخا�سة باالأندل�س، تلك 

الحياة يجب اأن ُينظر اإليها �سمن �سفاتها الخا�سة بها.

االأندل�سية  بين  فالقطبية  بها؛  يوحي  التي  الب�ساطة  من  الدرجة  هذه  على  االأمر  يبق  ولم 

هذان  تطور  اإذ  ال�سراع؛  ي�سبه  ما  اإلى  تحولت  ما  �سرعان  والتبعية،  التفرد  وبين  والم�سرقية، 

ال�سلوك الأندل�سي،  اإلى فر�ص ظالهما على مجمل  اإلى قوتين جاذبتين ت�سعيان بكل طاقتهما  القطبان 

فظهر بذلك ما ُدعي بظاهرة التطرف)2). فتطوُر التجادل بين قوتي التفرد والتبعية هو الذي خلق 

هذا التطرف؛ الأن الفرد اأ�سبح محكومًا بهما بغير وعي؛ هذه تحاول فر�س هيمنتها بالمغاالة 

)1(  املقري: نفح الطيب 440/1.

)2(  عن التطرف ينظر ال�سكعة: االأدب االأندل�سي )مو�سوعاته وفنونه( 1) - 68.
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في مظاهرها، وتلك ُتبادلها ال�سعي ذاته.

ك االأندل�سيين بمذهب االإمام مالك ياأخذ �سكاًل ع�سبيًا �سديداً، ومرد  لذلك نرى تم�سُّ

فلعل  الرحمن فح�سب)1(؛  له�سام بن عبد  االإمام مالك  قيل عن مدح  ما  اإلى  يعود  االأمر ال 

التم�سك  اإلى  االأندل�سيين  الذي دفع  المذهب، ولكن  ن�سر  �سببًا مبدئيًا في  المدح كان  هذا 

فقد  قرينتها؛  لتغلب  لها؛  وتحتطب  نارهم  في  تنفخ  فتئت  ما  التي  التفّرد  قوة  هو  ب�سدة  به 

راأى االأندل�سيون في تم�سكهم بهذا المذهب خ�سو�سية ي�سعون جاهدين اإليها. وما ُعرف 

اأن تبذ قرينتها  التي تحاول جاهدة  التبعية  اإنما مرده قوة  اللهو والمجون  عن ترّخ�سهم في 

وتخفف من اأوارها؛ اإذ التبعية تعني تكرار ما يفعله الغير وتقليده، وهذا التقليد ي�سبه الموت؛ 

اإذ ال حياة فيه! الأن ال جّدة فيه. ثم اإن التقليد يعني ن�سيانًا لفردية الذات، بل ن�سيانًا للذات 

الترخي�س  اأ�سبح  الزاوية  الن�سيان، ومن هذه  لهذا  مهمان  والمجون مظهران  واللهو  كلها، 

فيهما مظهراً من مظاهر قوة التبعية.

على  االأندل�سي  ال�سلوك  ندر�س  اأن  ا�ستطعنا  القوتين  هاتين  التقدير  بعين  اأخذنا  واإذا 

الذات  ندر�س  اأن  يكفي  ال  اإذ  بها؛  ي�سير  التي  وم�ساراته  الحقيقية  دوافعه  لنفهم  �سوئهما؛ 

االأندل�سية من زاوية واحدة، كالتفرد وحده، اأو التبعية وحدها )2(.

نتائجها:

لعل القلق اأن يكون من اأهم ما اأفرزته التقاطبية على المجتمع االأندل�سي، فهو بحق اآفة 

بقوتين مت�سادتين،  فاالأندل�سي مقيد  اأفراداً وجماعات،  االأندل�سيون  التي عانى منها  الع�سر 

اختارهما بمح�س اإرادته ولم تفر�سا عليه من الخارج، وال ي�ستطيع اال�ستغناء عن اأي منهما، 

ينتابه  ولذلك  معًا.  اجتماعهما  وعدم  بت�سادهما  اعتقاده  من  الرغم  على  معًا،  يطلبهما  بل 

اآخر تمامًا،  باأن المراد �سيء والواقع الحا�سل �سيء  اإح�سا�س دائم بعدم الر�سى؛ الأنه ي�سعر 

وهذا االأمر م�ستمر با�ستمرار ال�سراع بين مظاهر القوتين المت�سادتين، كال�سراع بين ال�سعور 

)1(  املقري: نفح الطيب 7/1)).

)2(  راأى �سعد اإ�سماعيل �سلبي اأن اعتبار الذات واالعتزاز بالنف�س والطموح هي مفتاح �سخ�سية االأندل�سي، 

ينظر �سلبي: االأ�سول الفنية لل�سعر االأندل�سي 104.
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بالتبعية للم�سرق اأو المغرب بين الرغبة بالتفرد والتميز، وكذلك الحر�س ال�سديد على مظاهر 

الدين مع الغرق في المجون واللهو.

وكاأننا اأمام �سراع للبحث عن اإجابة لل�سوؤال الجديد القديم: اأكون اأو ال اأكون؟ ولكن 

ي ال�سوؤال، ال اإلى اأولئك وال اإلى هوؤالء. وقد ولد ذلك  االأندل�سيين بقوا مترجحين بين حدَّ

كله القلق واال�سطراب؛ القلق الذي ال يجعل لل�سكينة مكانًا في القلب، واال�سطراب الذي 

ال يمنح فر�سة لال�ستقرار، ومع االثنين يكون االألم هو النتيجة الحتمية. وكلما ازداد ال�سراع 

بين القطبين ازداد القلق وت�سخم االألم، وربما كان عهدا المرابطين والموحدين خير ما ُيمثل 

�سيا�سيًا للمغرب،  تابعة  اأ�سبحت االأندل�س  العهدين  القطبين؛ ففي هذين  بين  ال�سراع  ذروة 

بعد اأن كانت م�ستقلة عنه وعن الم�سرق. وبذلك اأ�سبح الفرد في هذا العهد رهنًا لثنائيتين: 

االأولى بينه وبين الم�سرقي، واالأخرى بينه وبين المغربي. وبمقت�سى قانون الفعل ورد الفعل 

في  القطبين  بين  ال�سراع  فيغدو  بالتبعية،  ال�سعور  على  رداً  والتميز  بالتفرد  ال�سعور  يتطاول 

اأق�سى حاالته، وبذلك ُت�سبح ال�سمة االأ�سا�سية للفرد والمجتمع في هذا العهد هي: القلق.

ثانياً: ا�سطراب ال�سيا�سة المغربية:

مدارج الكالم ها هنا مرهونة بعقال العنوان ال تحيد عنه؛ الأنه يوؤطر للظاهرة بما يخدمها 

ويكون عونًا لها، �ساربًا ال�سفح عن التو�سع في ب�سط الحياة ال�سيا�سية للعهد المدرو�س؛ الأنه 

لي�س ب�سدد تاأريخها، فهذا حا�سر في جل ما كتب عن المرحلة، ثم اإن العودة اإليه في مظانه 

ي�سيرة لمن اأرادها، وال�سيما في كتب التاريخ، و�سنكتفي ب�سرد ما يوؤكد مقولة اال�سطراب 

في �سيا�سة المرابطين والموحدين.

البد لمن يقراأ تاريخ المرابطين والموحدين اأن ت�ستوقفه وجوه �سبه عديدة بينهما، �سواء 

البربر، وال�سميهما داللة دينية؛ هوؤالء ت�سّموا  اأم في االنهيار؛ فكال الدولتين من  الن�ساأة  في 

بالموحدين  ت�سّموا  واأولئك  ِللثامهم،  اأو  والعبادة  الجهاد  في  الدائم  لرباطهم  بالمرابطين 
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بدعوى  قاموا  وهوؤالء  المغرب.  من  الجهة  تلك  اأهل  �سائر  دون  االعتقاد  بعلم  الهتمامهم 

الدفاع عن الدين مما ل�سق به من درن الدنيا ومفا�سدها، فعبروا من المغرب اإلى االأندل�س 

الطوائف  ملوك  اأزالوا  اأن  لبثوا  ما  ثم  الفرنجة،  ترّب�س  من  بهم  حاق  ما  اأهله  عن  ليذودوا 

بطلب من فقهاء االأندل�س، واأولئك نادوا برفع اأيادي الظلم المرابطية عن رقاب االأندل�سيين 

اأ�سا�ٍس من حركة  اأقاموا ملكهم على  والمغاربة، و�سعارهم الذود عن حيا�س الدين؛ الأنهم 

اإ�سالحية دينية قام بها محمد بن ُتوَمْرت، حين اّدعى انت�سابه اإلى اآل البيت النبوي، واعتزامه 

العودة بالم�سلمين اإلى م�سار الدين ال�سحيح)1(.

ومن ذلك اأي�سًا اأن حال الدولتين لم ت�ستقر على �سورة واحدة اأبداً؛ اإذ �سرعان ما تنقلب 

البداية الح�سنة اإلى ا�سطراب وف�ساد، وتبداأ االأمور باالإفالت من يدي الحاكم لتت�سّعب في 

طرق عدة؛ كاأن تنتقل ال�سلطة اإلى اأيادي الن�ساء، كما في عهد علي بن يو�سف من المرابطين، 

اإليهن  واأُ�سندت  االأحوال،  على  الن�ساء  »وا�ستولى  ذلك:  عن  )الُمْعِجب(  �ساحب  يقول 

االأمور، و�سارت كل امراأة من اأكابر لمتونة وم�سوفة م�ستملة على كل مف�سد و�سرير، وقاطع 

�سبيل، و�ساحب خمر وماخور، واأمير الم�سلمين في ذلك كّله يتزيّد تغافله، ويقوى �سعفه، 

وقنع با�سم اإمرة الم�سلمين، وبما ُيرفع اإليه من الخراج، وعكف على العبادة والتبّتل، فكان 

يقوم الليل وي�سوم النهار، م�ستهراً عنه ذلك، واأهمل اأمور الرعية غاية االإهمال، فاختلَّ لذلك 

عليه كثير من بالد االأندل�س«)2(. وهذا الن�س- على غلّوه - يدل على اختالل حال الدولة 

وا�سطرابها وهو مما يوؤثر �سلبًا على �سورتها في اأعين النا�س، وعلى موقفهم منها.

اأ�سا�س  واأهم من ذلك ازدياد نفوذ الفقهاء؛ فلما كانت الدولة المرابطية قد قامت على 

ديني فقد اأ�سلمت االأمور اإلى الفقهاء؛ ثقة بهم ورغبة في اأن يكون �سوت الدين هو االأعلى، 

حتى اإنه ُعرف عن علي بن يو�سف اأنه ما كان ليقطع اأمراً بغير م�سورتهم، وال يولِّي قا�سيًا 

اجلمان  نظم  القطان:  ابن  واملراك�سي،   .201  ،184  - 178  ،100 املعجب  الواحد:  املراك�سي، عبد    )1(

12/4. وابن  البيان املغرب  87. واملراك�سي، ابن عذارى:   - 82 اأخبار الزمان  لرتتيب ما قد �سلف من 

9/1)4. وعنان، حممـد  )24. واملقّري: نفح الطيب   - 242/6 العبـر وديوان املبتداأ واخلبـر  خلـدون: 

عبـد اهلل: ع�رص املرابطني واملوحدين يف املغرب واالأندل�س 26/1. والب�ستاين، بطر�س: اأدباء العرب )/26.

)2(  املراك�سي، عبد الواحد: املعجب 177، ويبدو تاأثري والئه للموّحدين وا�سحًا يف مقاالته.
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اإال اأو�ساه بم�ساورة اأربعة فقهاء قبل اأن يق�سي في اأمر ما. غير اأن االأمر لم ي�ستقم على النحو 

الذي اأرادته الدولة؛ فقد كُثر القول في الفقهاء، و�سغب عليهم العامة، وثارت حفائظهم على 

ثرواتهم التي جمعوها، فاأكثروا فيهم المقال وزاد اللغط حولهم )1(. وهكذا غدا االأ�سا�س 

الديني الذي قامت عليه الدولة بابًا لدخول الخطاأ اإلى اأركانها، يقول اأبو بكر االأن�ساري - 

المعروف باالأبي�س - في الفقهاء المرائين)2(:

ــم ــك ــسَ ــُو� ــام ــُم ن ــتُ ــس ــ� ــب ــــــَل الــــريــــاِء ل ــِماأه ــات ــع ـــاِم ال ـــظ ــــُج فـــي ال ــــْدِل كـــالـــذئـــِب يُ

ـــِب مـــالـــٍك ـــذه ـــم ـــا ب ـــي ـــدن ــِمفــمــلــكــتُــُم ال ــس ــا� ــق ـــِن ال ـــاب ــــــــواَل ب ــُم الأم ــتُ ــم ــس ــ� وق

ــٍب ــْه ــس ــاأ� ـــاِل ب ـــغ ـــِب ـــْهـــَب ال ـــُم �ـــسُ ـــتُ ــِم وركـــب ــال ــع ـــي ال ــم ف ــك ــت ل ــغ ــِب ــسُ ـــٍغ � وبـــاأ�ـــســـبَ

َراَوة في فقهاء ماَلَقة))(: ويقول اأبو الح�سين ابن الطَّ

ـــٍد ـــُع بُ ــى  ــل ع ـــي  ـــاأت ي ـــًا  ـــم َج راأَوا  ــصِاإذا  ــ� ــِن ــتَ ــْق ــاً كــــفَّ ُم ــع ــي ــم ـــه ج ـــي وا اإل مــــــدُّ

َقــــَرٍن فـــي  وَك  ـــــــزُّ لَ ـــاً  ـــارغ ف ــهــم  ــتَ جــئ ــ�ــصِاإن  َخ ــرُّ ــال ب اأَفـــتـــوَك  ر�ـــســـوًة  راأَْوا  واإن 

وفي عهد الموحدين يقول اأبو بكر عبد الرحمن بن ُمَغاور)4(:

الـــُمـــنـــى بَــــَلــــْغــــنــــا  هلِل  ــىالـــــحـــــمـــــُد  ــن ــِغ ال فــــي  ول  الـــخـــمـــر  فــــي  حـــــدَّ  ل 

وذا ذا  ـــا  ـــن ل ـــي  ـــس ـــا� ـــق ال ــــَل  ــــلَّ ح ــــد  الــــزنــــىق ـــــــــــّل  اأَح �ــــســــكــــرنــــاه  واإن 

المهّمة  بالوظائف  الدولتين  القرابة من  ا�ستاأثرت  الحد، فقد  االأمر عند ذلك  ولم يقف 

دون االأندل�سيين من العامة، واأ�سبح كلٌّ منهم كاالأمير على البالد))(، و�سبب ا�ستيالء القرابة 

يعود اإلى النظام القبلي اأو ال�سبيه به الذي قامت عليه الدولتان)6(.

)1(  امل�سدر نف�سه 171.

)2(  املّقري: نفح الطيب )/448.

))(  املراك�سي، حممد بن عبد امللك: الذيل والتكملة 81/4.

)4(  ابن �سعيد، علي: املغرب يف ُحَلى املغرب 86/2).

))(  املراك�سي، عبد الواحد: املعجب 177. واملّقري: نفح الطيب 1/)44 - 446.

)6(  املراك�سي، ابن القطان: نظم اجلمان 82. وعنان، حممد عبد اهلل: ع�رص املرابطني واملوحدين 414/1 - 

.41(
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ومن الجدير ذكره تلك العالقة التي تكاد ُت�سبه الخ�سومة بين العرب والبربر، وهذا ما 

�سيف�سل في مبحث ال�سغط االجتماعي، غير اأنه البد من االإ�سارة اإليه هنا لما له من كبير اأثر 

في رفع حدة ال�سخط عند االأندل�سيين تجاه حاكميهم من البربر، فهم ف�ساًل عن نقمتهم على 

�سوء ال�سا�سة اإنما ينقمون على بربريتهم اأكثر مما ينقمون على غيرها؛ فهم لم ين�سوا بعد الفتنة 

البربرية التي ع�سفت ببالدهم قبل عهد ملوك الطوائف)1(. وهذا الموقف ي�سمل المرابطين 

والموحدين، فكالهما من البربر.

المغاربة،  �سا�ستهم  من  االأندل�سيين  موقف  حددت  التي  هي  مجتمعة  العوامل  وهذه 

ُهود على  ابن  ثورة  المّقري عن  يقول  منهم)2(.  يخّل�سهم  من  اإلى  ومالوا  عنهم،  فانحرفوا 

المرابطين: »اإلى اأن ثار ابن هود، وتلّقب بالمتوّكل، ووجد قلوبًا منحرفة عن دولة بر العدوة، 

مهياأة لال�شتبداد؛ فملكها باأي�شر محاولة، مع الجهل المفرط و�شعف الراأي«))(، فالذي هياأ 

ي تدل على اأن  البن ُهود ما اأقبل عليه اأنه وجد النا�س قد مالوا عن الدولة. وهذه اأبيات للَيكِّ

موقف النا�س من الدولة انتقل من االنحراف عنها اإلى ذّمها)4(:

ـــى ِكـــــيـــــواِنفــــي كـــــلِّ مــــن َربـَـــــــَط الِّــــلــــثــــاَم دنــــــاءٌة ـــل ـــو ع ـــُل ـــع ـــــــــُه ي ــــــو انَّ ول

ــوا ــُل ــَق ــْن يُ اأن  ــوى  ــسِ � ــُم  ــَدُه ــن ع ــفــخــُر  ال ــا  ــان م ــــن بـــطـــِن زانـــــيـــــٍة ِلــــَظــــْهــــر حــ�ــسَ م

ـــْم ـــُه ـــكـــنَّ ــــٍر ل ــــي ــــْم ــــِح ـــوَن ِل ـــم ـــت ـــن ـــم ـــَع الــتــيــجــاِنال ـــُعـــوا الـــقـــروَن مـــوا�ـــسِ و�ـــسَ

ــــٍة ِعــــفَّ ذا  ــــاً  ــــط ــــراب ُم ــــنَّ  ــــبَ ــــُل ــــْط تَ ــــْدراِن ل  ـــاِر فـــي الــــُغ ـــن ــعــاَع ال ـــْب �ــسُ ـــل واط

واالأمر نف�سه يقال عن الموحدين؛ اإذ مالت عنهم القلوب بعد �سعفهم، وتف�ّسي الف�ساد 

في دولتهم))(.

اأو اأعمال االأعالم فيمن بويع قبل االحتالم 109 -  اإ�سبانيا االإ�سالمية  )1(  ابن اخلطيب، ل�سان الدين: تاريخ 

.128
)2(  املراك�سي، عبد الواحد: املعجب 208. وعبا�س، اإح�سان: ع�رص الطوائف واملرابطني 1). وعاّلم، عبد اهلل 

علي: الدولة املوّحدية باملغرب يف عهد عبد املوؤمن بن علي )14.

))(  املّقري: نفح الطيب 1/)21.

)4(  ابن �سعيد: املغرب 267/2 - 268.

))(  �سيخة، جمعة: الفنت واحلروب واأثرها يف ال�سعر االأندل�سي 1/))2 - 8)2.
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يقول اأبو عثمان �سعيد بن َحكم في ملوك الموحدين)1(:

ــوا  ــح ــبَ ــس ـــوٍك اأ� ـــل ـــن م ـــواِتاإنـــــي لأعــــَجــــُب م ـــه ـــسَّ ـــ� ـــــَد ال ـــــبُ ــــــُم مــــــــواٍل اأع وه

ـــواِتالأطــــيــــبــــاِن مــــــراُدهــــــم، ومـــــراُدهـــــم  ـــه ـــل الَّ واإربـــــــــُة  ــــروج  ــــف ال اأرُب 

ــــــاٌك لــلــورى ـــواِتمـــــرَّت �ـــســـنـــوَن وهـــــْم ِم ـــن ـــس ـــ� ــــع ال ــــــــّروا م ــــا لــيــتــهــم م ي

ــــّردى ــــل ل فـــــــاٍة  فـــــي  اإل  ـــن  ـــح ن ــواِت مـــــا  ــل ــف ـــَذِر الــ�ــســهــواُت فـــي ال ـــْح ـــتُ ـــْل َف

ال�سعب  عامة  �سعور  وهو  االآن؛  حتى  قيل  ما  غير  اآخر  �سببًا  االنحراف  لهذا  اأّن  غير 

عالقة  واإياهم  وتجمعهم  منهم،  لي�سوا  قوٍم  بيد  م�سّيرون  محكومون  اأنهم  االأندل�سيين  من 

خ�سو�سية ال يمكن تجاهلها، وهذا ما دفعهم اإلى ال�سخط عليهم والترقب لزوالهم. ثم اإن 

الرقي الح�ساري الذي و�سلت اإليه االأندل�س ما كان ليتم لوال �سواعد اأهلها، فكيف لهوؤالء 

البداة البعيدين عن مظاهر الح�سارة اأن ي�سو�سوا قومًا اأقل ما قيل فيهم: اأنك ال ترى الرجل 

منهم مهما كانت �سنعته اإال يقول ال�سعر ويتذوقه؟)2(.

ومن اأهم مظاهر اال�سطراب كثرة الفتن والثورات؛ وقد ذكر ل�سان الدين بن الخطيب 

المرابطين وبداية الموحدين، ناهيك  اأواخر عهد  ثائراً كانوا في  اأكثر من خم�سة وع�سرين 

بالفتن التي ع�سفت بالبالد في اأثناء الحكم المرابطي، حتى ُو�سفت االأندل�س بمرجٍل يغلي 

من  المرابطية  الدعوة  وفلول  مردني�س من جهة،  ابن  بقيادة  للمرابطين،  والكراهية  بالحقد 

جهة اأخرى))(.

ولنتاأمل كيف اأن عهداً ال يمتد اإلى قرابة القرنين يمتلئ بكل هذه الثورات والفتن، ناهيك 

)1(  ابن االأبار: احلّلة ال�سرياء 20/2). وينظر اأبيات اأبي بكر حممد بن االأمري املقري: نفح الطيب 4/)46. 

)2(  يرى جمعة �سيخة اأن من اأ�سباب هذا االنحراف اأن االأندل�سيني اأ�سبحوا رعية بعد اأن كانوا رعاة، ينظر 

�سيخة، جمعة: الفنت واحلروب واأثرها يف ال�سعر االأندل�سي 1/)17.

االأعالم  اأعمال  الدين:  ل�سان  اخلطيب،  ابن  ينظر  واملوحدين  املرابطني  عهدي  يف  والثورات  الفنت  عن    )((

248. واملقري: نفح الطيب 446/1. وبا�سا، �سيا: االأندل�س الذاهبة 126/2 - 127. و�سيخة، جمعة: 
الفنت واحلروب 1/)17 - 184، 209 - 276. والهريف، �سالمة حممد: دولة املرابطني يف عهد علي بـن 

يو�سف بن تا�سفني 74 - 88.
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بالفو�سى التي ت�سيب البالد اإبان االنتقال من حكم اإلى اآخر، فاإن و�سعنا في الح�سبان هذا 

كّله اأدركنا بما ال يقبل ال�سك مقدار القلق واال�سطراب الَّلَذين �سيطرا على النفو�س و�سغال 

النا�س. وليت االأمر اقت�سر على الفتن والثورات الداخلية، بل لقد ا�ستطال حتى غدا الخوف 

قادمًا من الخارج؛ اإذ اأخذت المدن والقالع االأندل�سية ت�سقط واحدة تلو اأخرى بيد العدو، 

فكان �سقوطها �سقوطًا لع�سو من الج�سد االأندل�سي، وجرحًا ال يكاد يندمل. 

وال يمكن اإدراك حجم هذه الماأ�ساة اإال بمطالعة المدن التي �سقطت في هذا العهد؛ اإذ 

اأكثر  هـ  اإلى �سنة 621  يذكر �ساحب )الُمْعِجب( من هذه البالد التي تغلَّب عليها الفرنجة 

من �سبع وع�سرين مدينة، ثم يعقب قائاًل: »ومدن كثيرة ذهبت عّني اأ�سماوؤها«)1(. وي�سيف 

�ساحب )النفح( مدنًا اأخرى لم يذكرها )الُمْعِجب(، ويقرن كل مدينة بالعام الذي �سقطت 

العهدين،  التي �سقطت في هذين  )2(. ولربما عجبنا من هذه الكثرة الكاثرة من المدن  فيه 

ولكّننا �سندرك حين ن�ستوثق من هذه الحقائق حجم الماأ�ساة التي ع�سفت باالأندل�سيين اآنئٍذ، 

تلك الماأ�ساة التي عّبر عنها اأبو عبد اهلل الفازاِزي باأبيات ُوجدت برقعة في جيبه يوم موته، 

يقول فيها))(:

ــُم ــن ــغ ـــي الــــبــــاِد وت ـــــــروُم تـــ�ـــســـرُب ف ــي والـــمـــغـــَرُمال ــق ـــا ب ـــــَجـــــْوُر يــــاأخــــُذ م وال

ــًة ــال ــت ــس ــ� ــــه ق ــُموالـــــمـــــاُل يُــــــــــــَوَرُد كــــلُّ ــِل ــس ــ� ـــُة تُ ـــي ـــرع ــُط وال ــق ــس ــ� ـــد ت ـــن ـــُج وال

ــٌم ــل ــسْ ــ� ُم ــهــم  ــي ف ــ�ــص  ــي ل ــن  ــيُّ ــع ــت ال ـــُموذوو  ـــلِّ ُمـــ�ـــسَ ـــاِد  ـــس ـــ� ـــف ال فــــي  مـــعـــيـــٌن  اإل 

ــى تـــلـــَك الــــبــــاِد واأهـــِلـــهـــا ــل ـــفـــي ع ـــــُماأ�ـــسَ ـــــْرَح ويَ بـــالـــجـــمـــيـــِع  ـــطـــُف  ـــل ي اهللُ 

االإح�سا�س  فقدوا  اأن  بعد  حولهم،  يجري  مما  العامة  �سخط  على  االأبيات  هذه  وتدل 

اأقدامهم، وما عاد في  تهتز تحت  بداأت  فاالأر�س  الدولة؛  بقوة  الثقة  لتال�سي  نتيجة  باالأمن 

البالد م�ستقر وماأمن من بط�س العدو.

)1(  املراك�سي، عبد الواحد: املعجب 68) - 69).

)2(  املّقري: نفح الطيب 447/4 - )47.

))(  امل�سدر نف�سه 467/4.
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ثالثاً: ال�سغط الجتماعي:

االجتماعية  االأو�ساع  بتف�سيل  معنيًا  لي�س  اإذ  �سبقه؛  بما  �سبيه  هاهنا  العنوان  من  المراد 

للعهد المدرو�س، واإنما بما يعتقد تاأثيره في الظاهرة، والذي يتمثل بمظاهر مختلفة لل�سغط 

االجتماعي. ومن ال�سروري االإ�سارة اإلى اأن حال االأندل�س في عهد المرابطين والموحدين 

ن�سبي ودعة، كعهد  بهدوء  متباينة  فترات  في  نعمت  فقد  وا�سطرابًا،  فو�سى  كّلها  تكن  لم 

يو�سف بن تا�سفين، وعهدي عبد الموؤمن وابنه اأبي يعقوب)1(.

رابعاً: العرب والبربر: 

اإلى بالدهم، ف�ساًل  اأقرب  اإذ االأندل�س  البربر في االأندل�س ال ي�ستهان به؛  لقد كان عدد 

ير في م�ستهل فتح االأندل�س)2(.  عن اأن كثيراً منهم قد دخل مع طارق بن زياد ومو�سى بن ُن�سَ

كثر  ولذلك  الفتح،  �سبيل  في  بذلوه  ما  ثمار  يح�سدوا  لم  باأنهم  �سعروا  قد  البربر  اأن  ويبدو 

ا�ستراكهم في الثورات والفتن الداخلية، حتى ليمكن القول: اإنه ما من فتنة اأو ثورة حدثت 

اإال كان للبربر فيها ن�سيب ال ي�ستهان به))(، وقد يكون لما اأ�سار اإليه ابن عبدون من طبيعتهم 

البدوية و�سرعة غ�سبهم اأثٌر في ذلك)4(. ولعل من ال�سواب اأن نقول: اإن الذي جعل عالقة 

البربر بالعرب تاأخذ مثل هذا المنحى من الخ�سومة هو بحث البربر عن مكان م�ستقر �سمن 

الت�سكيلة الب�سرية للمجتمع االأندل�سي.

وقد خلقت هذه الثورات - فيما يبدو - �سرخًا في �سلب العالقة بين البربر والعرب. 

وزاد هذا ال�سرخ فيما بعد ما �سّمي بالفتنة البربرية، تلك التي ما فتئت الم�سادر االأندل�سية 

واملوحدين املرابطني  ع�رص  اهلل:  عبد  حممد  وعنان،   .16(  -  162 املعجب  الواحد:  عبد  املراك�سي،    )1( 

.(97 - (96/1
)2(  ابن عبد اهلل، عبد الرحمن: فتوح اأفريقيا واالأندل�س 76. وجمهول: اأخبار جمموعة يف فتح االأندل�س 17.

))(  عبد املنعم، حمدي: ثورات الرببر يف االأندل�س يف ع�رص االإمارة االأموية. وفيه نكت�سف كرثة الثورات التي 

قام بها الرببر اأو �ساركوا فيها يف م�ستهل االإمارة االأندل�سية.

)4(  ابن عبدون: ثالث ر�سائل يف اآداب احل�سبة واملحت�سب 28.
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تتحّدث عنها، وتكيل للبربر االتهامات تلو االتهامات)1(. ولقد كثر هذا الحديث حتى كدنا 

ال نميز التهويل من الوقائع الحقيقية)2(. وكثر في مقابل ذلك الدفاع عن البرابرة))(، حتى اإن 

�ساحب )البيان المغرب( يورد ن�سًا يذكر فيه ق�سوة ما فعله العرب بالبربر في هذه الفتنة)4(.

خال�سة االأمر اأن هذه الفتنة خلقت لدى العرب ردة فعل قوية تجاه البربر؛ اإذ اعتقدوا 

اإنما ي�سمرون لهم العداء، ويتحّينون الفر�س لالإيقاع بهم،  اأنهم لكثرة ا�ستراكهم في الفتن 

ولذلك اأ�سبحت العالقة بينهما قائمة على �سيء من الخ�سومة، حتى اإن ال�سعراء باتوا يكثرون 

ر))(: َمْي�سِ من هجائهم، يقول ال�سُّ

لــه:  فــقــلــُت  ـــي  ـــوم ن فـــي  اآدَم  ــواراأيـــــــُت  ــم ــَك َح قـــد  الـــنـــا�ـــَص  اإّن  ـــِة  ـــبـــريَّ ال ــــا  اأب

اإذن ــــال:  ق مـــنـــَك،  ــٌل  ــس ــ� ن الـــبـــرابـــَر  ـــوا!اأن  ـــم َزَع ـــا  م كـــــاَن  اإن  طــالــقــٌة  ــــــّواُء  ح

بحربهم  ينادي  اإذ  ر؛  َمْي�سِ ال�سُّ اإليه  ذهب  مما  اأبعد  يذهب  الَمْرَواني  ى  الُمْرَت�سَ وهذا 

والخال�س منهم لما في ذلك من عّزة و�سرف)6(:

ـــــَغ الـــــبـــــربـــــُر فــــيــــنــــا بــنــا  ـــــل ــــــد ب ــــَد الأحــــــــــــواَل والـــنـــْظـــمـــاق ــــا اأفــــ�ــــس م

ــــــذي ــــــول الّ ـــِر ل ـــائ ـــط ـــل ـــىكـــالـــ�ـــســـهـــم ل ـــم ـــسْ ـــا اأ� ـــم ــــص ل ــــ� ــــّري ــــــن ال ـــه ِم ـــي ف

ــــومــــًة ـــا فــــي �ـــســـاأِنـــهـــم َق ـــن ْغــــمــــاقــــومــــوا ب ــــا الــــــعــــــاَر والــــرَّ ــــنّ ـــــُل ع ـــــزي ت

ـــــرى نَ ل  اأو  نــــمــــلــــُك  بــــهــــا  ـــــه اأعــــمــــىاإّمــــــــــا  ـــــُع الــــــطــــــرُف ب ـــــرج ـــــا ي م

اأ�سحاب ال�سيادة في االأندل�س -  واإذا كانت هذه هي الحال مع البربر - والعرب هم 

فكيف �سيكون االأمر حين ينقلب االأمر وي�سبح هوؤالء القلة الذين لم يكن يوؤبه لهم �سادًة الأهل 

)1(  احلميدي: جذوة املقتب�س 19. وابن اخلطيب، ل�سان الدين: اأعمال االأعالم 117.

)2(  ابن ب�سام: الذخرية 1/1 181، ))4 - ))4. وابن اخلطيب، ل�سان الدين: اأعمال االأعالم 109 - 128.

))(  من اأمثلة هذا الدفاع ُينظر رزوق، حممد: االأندل�سيون وهجراتهم اإىل املغرب خالل القرنني )16 - 17( 

.(( - (2
)4(  املراك�سي، ابن عذارى: البيان املغرب )/80 - 81.

))(  ال�سمي�رص: �سعره 149.

)6(  املقري: نفح الطيب 0/1)4.
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االأندل�س؟ ونق�سد بذلك عهدي المرابطين والموحدين، فالمرابطون والموحدون كالهما 

اإليها  لي�سوا من االأندل�س واإنما قادمون  من برابرة المغرب، وهم ف�ساًل عن كونهم برابرة، 

من الخارج، وذلك وحده كفيل بجعل الذات االأندل�سية في مكنونها قلقة وغير را�سية)1(، 

في  قامت  التي  المبكرة  الثورة  ولعل   .)2( حينه  في  ذكرها  �سياأتي  اأخرى  اأمور  اإلى  اإ�سافة 

قرطبة �سد والة المرابطين عام 14) هـ تدل على تبّرم االأندل�سيين بالمرابطين، و�سعيهم اإلى 

الخال�س منهم؛ فهي تدل على عمق التوتر في عالقة االأندل�سيين بالمرابطين؛ اإذ اأح�س الفرد 

ب المرابطين و�سغطهم، فما كان منه اإال  اأنه فقد ا�ستقالليته وتميزه اللذين يعتز بهما اأمام تع�سّ

اأن عّبر عن �سدة األمه بهذه الثورة ))(. وفي الثورات التي قامت في العهد الموّحدي ما يدل 

على االأمر ذاته.

الو�سع القت�سادي والزراعي:

وزراعية  اقت�سادية  ظروفًا  لالأندل�س  يهيِّئوا  اأن  عهدهم  بداية  في  المرابطون  ا�ستطاع 

جيدة حّققت للنا�س �سيئًا من الرفاهية. وكذلك كانت الحال في فترات الهدوء من الحكم 

الموحدي. غير اأن االأمر لم ي�ستقر على �سورة واحدة، وتدهور في اآخر عهد المرابطين لكثرة 

الثائرين عليهم، ولظهور الموحدين نداً لهم، فاآلت االأمور اإلى التراجع، وكثرت ال�سرائب 

للم�ساعدة في الحروب التي تخو�سها الدولة في العهدين)4(. وليت االأمر اقت�سر على تاأثير 

المحا�سيل  الجراد  وهاجم  المدد،  عن  اأي�سًا  ال�سماء  اأم�سكت  لقد  بل  والحروب،  الفتن 

�سنوات عدة، حتى اإنه في �سنة 26) هـ كثر الموتى ب�سبب ا�ستداد المجاعات وتف�ّسي الوباء. 

وا�ستمّرت غارات الجراد اأربع �سنوات متتالية، من �سنة 27) هـ اإلى �سنة 0))هـ، محت فيها 

)1(  ثمة من يرى اأن ال�رصاع بني العرب والرببر وغريهم من �شقالبة ويهود ومولدين كان له اأثر كبري يف �شقوط 

االأندل�س؛ اأي اأن تركيبة املجتمع االأندل�سي هي �سبب ف�سله، وهذا الكالم ال يخلو من ال�سحة. ينظر عيد، 

يو�سف: اأ�سوات الهزمية يف ال�سعر االأندل�سي 6 - 7.

املرابطني  املغرب واالأندل�س ع�رص  االأدب يف  العربي  االأدب  تاريخ  ينظر فروخ، عمر:  للتو�ّسع يف ذلك    )2(

واملوحدين )/68. و�سلطاين، اجليالين: اجتاهات ال�سعر يف ع�رص املرابطني باملغرب واالأندل�س 8) - 9).

))(  عنان، حممد عبد اهلل: ع�رص املرابطني واملوحدين 82/1 - )8. و�سيخة، جمعة: الفنت واحلروب 178/1.

)4(  دند�س، ع�سمت عبد اللطيف: االأندل�س يف نهاية املرابطني وم�ستهل املوحدين 168 - 172.
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»ما على االأر�س من زرع وكالأ، واأُمر النا�س بالخروج اإليها، ف�ساقوا منها خم�سة اآالف عدل 

وثالثمئة وثالثين عداًل. وما غاب عن العيون اأكثر، ُتركت في الموا�سع الذي ُقتلت فيه ولم 

ُتْحمل«)1(. وتال ذلك �سنوات من الجفاف وانحبا�س المطر، فتوقفت الزراعة ب�سبب جفاف 

ق االأرا�سي.  االآبار وت�سقُّ

وفي بداية دخول الموحدين زاد تدهور الزراعة لكثرة الحروب الداخلية والخارجية)2(. 

اأُثقلت كواهل  فقد  الحروب؛  لهذه  الحقيقي  البعد  يدرك  باالإمامة(  )المن  يقراأ كتاب  ومن 

النا�س بال�سرائب بغية االإنفاق على الجي�س، وهذا مما انعك�س �سلبًا على معي�سة االأفراد. وقد 

ذكر �ساحب )البيان المغرب( �سيئًا من ذلك اأي�سًا))(.

اإن هذه االأزمات االقت�سادية المتتالية في عهد المرابطين ثم الموحدين لم تكن لتم�سي 

بمناأًى عن التاأثير في نفو�س النا�س بمناٍح مختلفة؛ منها: حر�س النفو�س على المال، ويعّبر 

عن هذا المنحى ن�س البن ب�سام يقول فيه عن زيارته الإ�سبيلية في عهد المرابطين: »فو�سلُت 

حم�س بنف�ٍس قد تقطعت �سعاعًا، وذهب اأكثرها التياعًا؛

ـــذي فــ�ــســا!  ـــال ــا ب ــه ــن ــت م ــس ــي عــ� ــن ــت ــي ول

 الحمامة، وال اأُْن�َس اإال 
ّ
فتغّربت بها �سنوات اأتبّواأ منها ظل الغمامة، واأعيا التحّول عنها عي

لِة الزاد. واالأدب بها اأقلُّ من الوفاء، حامُله اأ�سيع من قمر ال�ستاء،  االنفراد، وال تبلَُّغ اإال بف�سْ

اله، ح�سب المرء اأن ي�سلم وفرُه، واإن ُثِلم قدره، واأن  وقيمُة كل اأحد ماُله، واأ�سوُة كل بلد ُجهَّ

ته وذهُبه، واإن قل دينه وح�سبه«)4(.  تكثر ِف�سَّ

ومنها: ازدياد االإح�سا�س بوطاأة الو�سع االجتماعي؛ وذلك الأن ك�سب المواطن العادي 

لم يكن يفي بحاجاته المعي�سية، ف�ساًل عن الم�ساركة بجزء منه في تكاليف الحروب ))(. وال 

)1(  املراك�سي، ابن القّطان: نظم اجلمان 242. وينظر 0)2، ))2.

)2(  دند�س، ع�سمت عبد اللطيف: االأندل�س يف نهاية املرابطني 172.

))(  املراك�سي، ابن عذارى: البيان املغرب 4/)7 - 74.

)4(  ابن ب�سام: الذخرية 1/1 19 - 20. وحم�س يف الن�س هي اإ�سبيلية.

))(  عنان، حممد عبد اهلل: ع�رص املرابطني واملوحدين 420/1. 

Dahr_Andalusi_Book.indb   57 1/7/10   11:53 AM



58

نن�سى النظام �سبه القبلي الذي قامت عليه كلتا الدولتين، وهو اأمر يجعل من الوظائف مجااًل 

كبيراً للتناف�س ب�سبب قّلتها من جهة، وكثرة طالبها من جهة اأخرى. 

وا�سفًا  التُِّطْيِلي  االأعمى  يقول  ال�سوارع،  في  واال�ستغالل  اال�سطراب  تف�سي  ومنها: 

اال�سطراب والظلم اللذين تف�ّسيا في اإ�سبيلية)1(:

فــيــه ـــُن  ـــح ن الــــــذي  ـــكـــو  ـــس اأ� اهلِل  ــــــى  ــــىاإل ــــس الأ� ــــُه  ــــن م ـــه  ـــِن ـــه ـــن يُ ل  ـــــًى  ـــــس اأ�

ـــه ـــاُع ـــي ـــس ـــــرَّ اأ� ـــــت ـــتَـــكـــىفـــ�ـــســـا الــــظــــلــــُم واغ ُمـــ�ـــسْ ول  ـــتـــغـــاٌث  ُمـــ�ـــسْ ول 

ـــــاُم بـــتـــمـــويـــِهـــِهـــم ـــــغ ـــــّط ــــــاَد ال كــــذاو�ــــــس اإل  الــــــــــــرزُء  يــــفــــدح  وهـــــــل 

ـــن الــمــ�ــســحــكــاِت ــصَ م ــ� ــم ــح ــــكــــا«»ومـــــــاذا ب ــــبُ ـــــٌك كــــال ـــــِح ــــه �ـــــس ــــن ــــك ول

فـــــادحـــــاً ـــلـــنـــا  حـــمَّ الــــــيــــــوُم  ــــا غــــداوذا  ــــرن ــــظ ــــت ـــــه وان ــــْعــــنــــا ل َخــــ�ــــسَ

ــِم �ـــســـرِف الـــزمـــاِن ــك ــي عــلــى ح ــسِ ــ� ــْغ ــى ونُ ــس ــ� ــغ وبــــيــــن الــــجــــوانــــِح جــــمــــُر ال

ـــــــــــٍة ـــــــن ُدول ـــــلـــــحـــــقِّ م ـــــــــــد ل ـــدىولب ـــُه ـــي ال ـــحـــي ـــاَل وتُ ـــس ـــ� تـُــمـــيـــت ال

ــــاً َدَعـــــــْوُت ــــْدم ــصٍ وق ــ� ــم ـــــا اأهــــــَل ح ـــااأي ــــــن دع ـــوَن اإلـــــــى َم ـــمـــع ـــس ـــ� ــــــل ت وه

ـــيء ـــــــــم كـــــــلُّ �ـــس ـــــــــداِرُك ـــى؟يـــــقـــــلُّ لأق �ـــس ـــرِّ فـــكـــيـــَف ر�ـــســـيـــتـُــم بـــــــدوِن ال

تف�ّسي  من خاللها  ُيالحظ  اإذ  الح�سبة؛  في  بر�سالته  َعْبُدون  ابن  عنه  عّبر  ما  بهذا  و�سبيه 

من  هوؤالء  اأكان  �سواء  النا�س،  اأحوال  على  الملثَّمين  وت�سّلط  اإ�سبيلية،  �سوارع  في  الفو�سى 

بين  التفريق  حينئذ  في�ستحيل  �سطوتهم،  من  لي�ستفيدوا  بهم  يت�سبهون  ممن  اأم  المرابطين 

المرابطي الذي جاء لنجدة االأندل�س، واالآخر الذي يت�سبه به ليغطي �سروره، وذلك ما دفع 

؛ فاإن الح�سم 
ّ
 اأو َلْمِطي

ّ
 اأو لمتوني

ّ
ابن َعْبُدون اإلى اأن يقول: »يجب اأن ال يلّثم اإال �سنهاجي

والعبيد ومن ال يجب اأن يلثم، ُيلثِّمون على النا�س، وُيهيِّبونهم وياأتون اأبوابًا من الفجور كثيرة 

اأن  فاإنهم عتاٌة، ويمتاز بذلك من ع�سى  ال�سلطان،  اللثام وْهمًا، ويكلِّم في ذلك مع  ب�سبب 

اإذ تلّثم وغّير �سكله  اأو الح�سم  اأو تق�سى له حاجة من المرابطين؛ الأن العبيد  اأو ُيوقٍر  م  ُيكرَّ

)1(  التطيلي، االأعمى: الديوان 1 - ).
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يم�سي  ال  اأن  ويجب  لذلك.  ل  يتاأهَّ ال  وهو  واإكرامه  بّره  اإلى  فتجري  مثياًل،  رجال  ح�سبته 

اإذا غ�سبوا  اإلى الف�ساد، ال�سيما البربر؛ فاإنهم قوم  اأحد في المدينة ب�سالح، فاإنَّ ذلك داعية 

قتلوا اأو جرحوا«)1(. ويظهر اأن ابن َعْبُدون ما كان ليقول مثل هذا لو لم يكن قد حدث من 

اال�سطرابات ما ي�ستوجب ذلك. 

�سيٌء  �ساَبُه  قد  المهّمة  الوظائف  لمقاليد  االأندل�سيين  غير  من  المرابطين  تقّلد  اأن  ويبدو 

من االنحراف عن جادة العدل، وهذا ما دفع ابن َعْبُدون اإلى اأن يطالب باأن يكون �ساحب 

المواريث والقا�سي والحاكم والمحت�سب من االأندل�سيين فقط الأنهم - كما يرى - اأعدل 

في الحكم واأح�سن �سيرة من غيرهم )يق�سد المرابطين(، وهم اأنفع لل�سلطان؛ الأنه ي�ستحي 

اأن يحا�سب المرابطي اإذا اأ�ساء في حكمه)2(. 

ويحّدث التاريخ اأن االأندل�سيين قد عانوا كثيراً من ا�ست�سغار المغاربة لهم، وخا�سة في 

َقْندي اإال نتاج  العهد الموحدي؛ العتمادهم عليهم في االإمدادات والحروب، وما ر�سالة ال�سَّ

الو�سع  �سروب  من  تعاني  وهي  االأندل�سية  الذات  �سورة  نتخيل  اأن  ولنا  اال�ست�سغار.  هذا 

اأ�سباب هذه المعاناة  اإليها بعين اال�ست�سغار ممن هم من  االقت�سادي واالجتماعي، ثم ُينظر 

بوجه ما.

علماء  من  بالكثير  حدت  االجتماعي  ال�سغط  من  المختلفة  ال�سروب  هذه  اأن  ويبدو 

مثيل  لها  يعهد  لم  ظاهرة  وهي  رجعة،  بغير  الم�سرق  نحو  الهجرة  اإلى  واأدبائها  االأندل�س 

بعلمائه  االت�سال  بغية  الم�سرق  اإلى  يهاجرون  �سابقًا  العلماء  كان  فقد  االأندل�س؛  تاريخ  في 

واأدبائه لينهلوا من معينهم، ثم ليعودوا بعد ذلك اإلى االأندل�س حاملين زاداً وا�سعًا من الثقافة 

الم�سرقية، وربما اأدخلوا معهم كتبًا اأو دواوين. بيد اأنهم في عهدي المرابطين والموحدين 

اأ�سبحت هجرتهم لغايات اأخرى؛ كالبحث عن واقع اأف�سل، اأو هربًا من �سغط الظروف في 

االأندل�س، اأو الأنهم �سعروا باأن االأندل�س لم تعد مكانًا منا�سبًا لعلمهم، والبد من اأن يبحثوا عن 

اِني،  َميَّة الدَّ
ْلت اأُ ْرُطو�سي، واأبو ال�سَّ مكان اآخر يقّدرهم ويقدر علمهم. فمن المهاجرين: الطَّ

)1(  ابن عبدون: ثالث ر�سائل يف اآداب احل�سبة واملحت�سب 28.

)2(  امل�سدر نف�سه 16.
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�ْسُتِري، وابن َعَربي... الخ. وقد راأى غوم�س في هذه الظاهرة ما يدل على  ابوني، وال�سُّ وال�سَّ

ا�سمحالل االأندل�س)1(. وال يخلو راأيه من �سواب؛ الأن الرجال ال تهجر االأر�س التي تنتمي 

اإليها بغير رجعة اإال اإذا امتنعت عن العطاء واأ�سابها القحط والجدب. ثم اإن االأندل�س - من 

جهة اأخرى - فقدت بفقدانهم علماءها واأدباءها، وال تقا�س ح�سارة البالد اإال بهوؤالء.

لعلنا االآن بعد هذا العر�س المكثف لمظاهر ال�سغط االجتماعي في عهدي المرابطين 

دفعت  التي  االأندل�سية،  للذات  والم�سطربة  القلقة  ال�سورة  نتخيل  اأن  ن�ستطيع  والموحدين 

النا�س اإلى الثورة عليهم مرات عّدة كلما كانت الظروف منا�سبة لذلك.

خام�ساً: التوّجه الثقافي:

لم يكن من المعقول اأن ت�ستمر حال ال�سعراء في عهد المرابطين على ما هي عليه في عهد 

�سابقيهم ملوك الطوائف؛ فبين العهدين فوارق جّمة، اإن روعيت بالنظر والتدقيق مالت كّفة 

ملوك الطوائف على من تالهم؛ فقد كان ال�سعراء وال �سيء غيرهم، تتهاداهم الملوك تهادي 

الرياحين، وي�سعون في طالبهم ببذل الرخي�س والغالي، حتى اأق�سم اأحد ال�سعراء ال يمدح 

اأحداً منهم اإال بمقدار معلوم حدده لنف�سه)2(؛ وما ذاك اإال لعلمه بحاجتهم اإليه في تباريهم. 

وب�سبب كثرة ملوك الطوائف وكثرة الحوا�سر التي تعج بطالب الثقافة انتع�س حال ال�سعر، 

وغدت االأندل�س محّط اأنظار العديد من ال�سعراء))(. وهكذا لم يكن في تفّرق ملوك الطوائف 

قوا �سوق العلوم، وتباروا في  ُقْنِدي: »اجتماٌع على النَِّعم لُف�سالء العباد؛ اإذ نفَّ اإال ما قال ال�سَّ

المثوبة على المنثور والمنظوم«)4(. وماذا يريد ال�ساعر المادح غير اأذن م�سغية تفهم ما يقول 

وتتذّوقه، ويد معطاء كريمة تثيبه عليه؟ وقد توافرت هاتان الخ�سلتان بكثرة في ذلك العهد.

)1(  غوم�س، اإميليو غر�سية: ال�سعر االأندل�سي 69.

)2(  املقري: نفح الطيب )/190.

اإىل االأندل�س ملا �سمع عن مكانة ال�سعراء فيها. ابن ب�سام:  ))(  من ذلك جميء احل�رصي املكفوف من املغرب 

الذخرية 1/2 66.

)4(  املقري: نفح الطيب )/190.
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لكن عهد المرابطين لم يكن ك�سابقه؛ اإذ انق�سى زمن التباري بين الملوك، وما عاد اإال 

�سغل عن  الدولة في  واأ�سبحت  ي�ستقر في مراك�س،  الذي  الم�سلمين  اأمير  حاكم واحد هو 

االأندل�س  الفرنجة، والدفاع عن حدود  �سبيل اهلل لمحاربة  الجهاد في  اإلى  بق�سدها  االأدب 

التي باتت نهبًا لكِل يٍد طامعة. ولم يكن اأمير الم�سلمين على دراية كافية باللغة العربية تمكنه 

اأن مدحه ال�سعراء بح�سرة المعتمد بن عباد، �ساأله  اأو فهم مقا�سده؛ فبعد  من تذوق ال�سعر 

هذا: »اأيعلم اأمير الم�سلمين ما قالوه؟ قال: ال اأعلم، ولكنهم يطلبون الخبز! ولما ان�سرف عن 

المعتمد اإلى ح�سرة ملكه كتب له المعتمد ر�سالة فيها)1(:

ــا ــن ــُح ــوان ـــت ج ــــا فــمــا ابـــتـــلَّ ــــنّ ــابــنــتُــم وِب ــن ــي ــاآق م ــــت  َجــــفَّ ول  ـــكـــم  ـــي اإل ـــاً  ـــوق �ـــس

ــدت  ــغ ــــا ف ــــن ــــاُم ـــُم اأي ـــدُك ـــق ـــف ــــت ل لياليناحــــالَ ــاً  ــس ــ� ــي ِب بـــكـــْم  ـــت  وكـــان ــــوداً  �ــــسُ

يا  قال: ال  وبي�سًا؟  �سوداً  للقارئ: يطلب منا جوارَي  قال  البيتان  فلما قرئ عليه هذان 

اأمير الم�سلمين نهاراً؛ الأن ليالي ال�سرور بي�س، فعاد  اأن ليله كان بقرب  اإاّل  اأراد  موالنا، ما 

نهاره ِبُبعده لياًل؛ الأن اأيام الحزن لياٍل �سود. فقال: واهلل جّيد، اكتب له في جوابه: اإن دموعنا 

تجري عليه، وروؤو�سنا توجعنا من بعده!!«)2(. 

وهذا الكالم - على ما فيه من مبالغة - يدل على قّلة حيلة اأمير الم�سلمين مع اللغة العربية، 

اإلى مدح الوزراء والق�ساة  ومثله من البربر كثير، فك�سدت بذلك �سوق ال�سعراء، وتحّولوا 

وعظماء االأندل�س؛ الأنهم اأقدر على تذّوق ال�سعر واالإثابة عليه من المرابطين، فتراجعت منزلة 

ال�سعراء، وكثرت �سكواهم. يقول االأعمى التُِّطيِلي وا�سفًا تدهور حال االأدب))(:

كلُّهم الــنــا�ــُص  ـــــاَم  وق ــــْدَت  ــــَع َق ــــُب؟قـــالـــت:  ــــرت وال ــــــــــراُء  الإث ـــك  ـــُل ـــلِّ ـــع يُ األ 

ــي ــت ــارع ــق ــي ُم ــن ــغ ــا تُ ــم ـــي ف ـــفِّ ــت: ُك ــل ــق الأدُبف اأثــنــاِئــهــا  فـــي  �ــســاع  اأزمــــــٍة  فـــي 

ويقول في ك�ساد ال�سعر ـ في معر�س مدحه ل�ساحب االأحبا�س ـ وا�سفًا غربة ال�سعر بين 

)1(  االأبيات البن زيدون: الديوان ينظر الق�سيدة كاملة 4 - 7.

)2(  املقري: نفح الطيب )/191 - 192.

))(  التطيلي، االأعمى: الديوان 16.
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اأهله، وموته في ال�سدور قبل اأن يرى النور)1(:

ــٍط ــد تــخــمُّ ــع ـــدهـــر ب ـــرَف ال ــِصاأذلَــــْلــــَت �ـــس ــا� ــم ــس ـــِد طــــــوِل � ـــع واأَلـَــــْنـــــتـَــــه مــــن ب

ــي بــالــنــدى ــرم ـــَك ت ـــي ــــذَو اأب ـــي بــالــبــا�ــصِوحـــــذوَت ح ـــق ـــتّ �ــــســــرَف الـــــزمـــــاِن وت

ــًة ــوج ـــقـــوافـــي ع ــى ال ــل ـــــاه ع ـــــــصِعـــاجـــت ُع ــْت زمـــــاَم ر�ــســوِمــهــا الأدرا� ــسَ ــ� ــف ن

ـــه ــهــا الــــزمــــاُن واأهـــُل ــث اأوحــ�ــسَ ــي ــــٍة وتـــنـــا�ـــصِفـــي ح ــــرب ــت مــــن ُغ ــَم ــَج ــع ــت ــس ــا� ف

ــت ــاأطــرق ــــصِومــحــا بــ�ــســا�ــســتــهــا الــخــمــوُل ف ــــا� ـــــٍل غ ـــــي ـــــــــــاء ل ـــــا اآن ـــــه ـــــاأن وك

ـــا الـــ�ـــســـدور وربـــمـــا  ـــه ـــت ـــنّ ـــى اأَج ـــوت ــصِم ــوا� ــس ــو� ــى ال ــل ــا ع ــه ــوُر ب ــس ــ� ــن ــــَع ال رج

ومع اأن هذه الحال لم ت�ستمر طوياًل - اإذ �سرعان ما تاأثر هوؤالء القادمون الجدد بروح 

َي ال�سعراء؛ الأنهم كانوا  االأندل�سيين الح�سارية وبذائقتهم الفنية)2( - فاإن هذا لم يكن لُير�سِ

دائمًا يقارنون بين و�سعهم االآن، وو�سعهم في عهد ملوك الطوائف الذي ما يزال حا�سراً 

في مخيلتهم ب�سبب قرب عهده منهم، ولذلك ا�ستمرت ق�سائدهم التي ت�سكو �سياعهم بين 

 في ق�سيدة و�سفها هنري 
ّ
َبِقي ابن  يقول  ال�سعر حّق قدره.  رون  ُيقدِّ ما عادوا  الذين  اأهلهم 

بيري�س))( باأنها قرار اتهام �سّد ا�ستهانة المجتمع بال�سعر والفكر عمومًا)4(:

جــنــاَحــُه ــــدَّ  م الـــلـــيـــِل  ــــــراُب  غ ـــا  م ــــــــواِدِماإذا  ــــي بـــريـــ�ـــصِ ق ــــان عــــلــــيَّ وغــــطَّ

ــنــي ــعــلَّ ـــاِح ل ـــن ـــج ـــبـــُت فــــي طـــــيِّ ال الــقــواِمتـــقـــلَّ خــــاِل  مــن  ــدو  ــب ي الــ�ــســبــَح  اأرى 

ــًة ــي ــب ــن اأج نــــــًوى  اأ�ـــســـكـــوهـــا  اهلِل  ــِماإلــــــى  ــال ــُة ظ ــم ــي ــس ـــن اأبــيــهــا الـــدهـــِر � ــا م ــه ل

)1(  امل�سدر نف�سه 74 - )7.

)2(  ي�شف عمر فروخ الثقافة يف عهد املرابطني عامة باالنحطاط، مع اأن هذا العهد �شهد عّدة اأ�شماء المعة من 

ال�سعراء واالأدباء، كما اأن قّوة الدفع العلمية التي بداأت تظهر منذ عهود ملوك الطوائف ال ميكن اأن تفنى 

بني يوم وليلة، بتغري الظروف ال�سيا�سية. ينظر فروخ، عمر: ع�رص املرابطني واملوحدين 7). وعنان، حممد 

عبد اهلل: ع�رص املرابطني واملوحدين 8/1)4 - 9)4.

))(  بريي�س، هرني: ال�سعر االأندل�سي يف ع�رص الطوائف 71.

)4(  ابن بقي: �سعره 47) - 48).
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ـــه ـــِف ـــــِة اإل ـــــروؤي ـــــلُّ مـــ�ـــســـتـــاٍق ب لزِم�ـــســـا ك �ـــســـربـــَة  ـــوُق  ـــس ـــ� ال عـــلـــّي  ــــــاَن  وك

ُمنِجداً  كنُت  بي  الأر�ـــصِ  �سدُر  جا�َص  الــتــهــائــِماإذا  بــيــن  ــُت  ــن ك بــي  يــجــ�ــْص  ــم  ل واإن 

ــٌع ــائ ــس � مــثــلــَي  الآداِب  بــنــي  ــــــــلُّ  ــِماأَُك ــمــظــال ــي اأ�ــــســــوًة فـــي ال ــم ــل فـــاأجـــعـــَل ُظ

لأنـــنـــي ـــّي  ـــل ع ـــوٌل  ـــم ـــح م ـــُم  ـــل ـــظ ال ــِماأم  ــمــائ ــت ــل حــــلِّ ال ــب ــى مـــن ق ــل ــع ــُت ال ــب ــل ط

ـــا اآمــــــُل الــغــنــى ــر م ــي ــخ ــُر اأبـــيـــَك ال ــم ــع ــطــاعــمل ــــفــــاِل م ـــصٍ واحــــت ـــا� ـــب ِلـــِلـــيـــِن ل

ــــا لــ�ــســنــيــعــٍة ــــه ــــت ــــل ــــمــــا اأمَّ ــــكــــنّ ــمول ــمــائ ــَص الــ�ــســديــِق ال ــ� ــف ــا ن ــه اأ�ــــســــرُّ ب

ُجفونها مــــلَء  الــ�ــســعــِر  قــوافــي  ــــِم�ستبكي  ــــاج ـــن اأع ـــي ــــيٍّ �ــــســــاع ب ــــرب ـــى ع عـــل

ــه ــتُ ــْم ــِل َع ــــزمــــاِن  ال ــد  ــن ع ـــي  ل ذنـــــَب  ــِر اآخـــــــُر نـــاظـــِمول  ــع ــس ــ� ــل ـــوى اأنــــنــــي ل ـــس �

ــي ــن ــتُ ــل ـــرو بــــن هـــنـــد وخ ـــم ـــِمتـــوهـــمـــتـُــه ع ـــراج ـــب ـــــــوِد ال ـــــــاه مــــن وف �ــســقــيــاً اأت

ولعل معتر�سًا يرى اأن ما ذكر من اإعرا�س ال�سعراء عن اأمراء المرابطين اإنما هو اأمر خا�س 

ب�سعر المديح، والمدح باب من اأبواب ال�سعر الكثيرة، فهل يكون اإغالقه اإغالقًا لها؟.. لم 

يقل البحث: اإن اأبواب ال�سعر غّلقت في هذا العهد، بل على العك�س من ذلك بقيت م�سرعة 

لكل طارق، غير اأن المديح و�سيلٌة للتّك�سب، وبانغالقه ينغلق الخير؛ الأن كثيراً من ال�سعراء 

فقر.  اإلى  ا�ستحالت حياته  دونها  القوت  باب  اأُغلق  فاإذا  ال�سعر،  غير �سنعة  يمتهن  يكن  لم 

ولي�س مبالغًة القول باأن تراجع قيمة ال�ساعر ومكانته االجتماعية يعد من االأ�سباب الرئي�سية 

في االإكثار من ال�سكوى وذم الدهر.

وقد تغير االأمر �سيئًا ما على عهد الموحدين الذين حاولوا في بداية ن�ساأتهم اأن ي�سّدوا 

ما راأوه من ثغرات �سابقيهم؛ فاإذا كان المرابطون قد اأحرقوا كتب الغزالي ومنعوا الخو�س 

في علوم الكالم)1(، فاإن الموحدين اأباحوا هذه الكتب وتو�سعوا في ت�سجيع اأهل العلم. واإذا 

كان المرابطون قد �سّيقوا على ال�سعراء فاإن االأمر اختلف في عهد الموحدين، حيث كان 

اهتمامهم بال�سعر واالأدب عمومًا اأكثر من اهتمام �سابقيهم، على الرغم من اأنهما ي�ستويان في 

)1(  املراك�سي، عبد الواحد: املعجب 172 - )17.
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اأ�سلهما البربري، غير اأن الموحدين كانوا اأو�سع اأفقًا، واأل�سق بمظاهر الح�سارة االأندل�سية 

من المرابطين، وفي عهدهم عاد اإلى الحركة العلمية واالأدبية �سيء من األقها الذي عرفت به 

قبل دخول المرابطين. وقد قيل عن اهتمام عبد الموؤمن بن علي باأهل العلم: اإنه كان ي�ستدعي 

العلماء اإليه ويجري عليهم االأرزاق)1(.

اإلى  اأال نذهب بعيداً في ت�شوير ن�شاط الحركة العلمية واالأدبية في هذا العهد،  ويجب 

درجة تجعلنا نعتقد اأن االأمور عادت اإلى ما كانت عليه في عهدي الخالفة والطوائف؛ الأن 

فاالأمر  �شبق ذلك  بما  اإذا قورن  اأما  المرابطين،  بالمقارنة مع عهد  اإال  يظهر  الن�شاط ال  هذا 

يختلف. فثمة دالئل ت�سير اإلى اأن حال ال�سعراء واالأدباء لم تتغير كثيراً عن �سابقتها في عهد 

ْمط الُجمان( اأبي عمرو عثمان بن علي بن  المرابطين، فهذا المقري يقول عن �ساحب )�سِ

عثمان بن االإمام االإ�سبيلي، بعد اأن اأورد له قطعة في ذم الزمان وال�سكوى منه: »وقد امتع�س 

لالآداب في �سدر بني عبد الموؤمن، فجمع �سمل الف�سالء الذين ا�ستملت عليهم المئة ال�سابعة 

ال�سعراء  اأن  على  يدل  لالآداب(  )امتع�س  فالتعبير  االأوان«)2(.  ذلك  في  منها  �سّنه  مبلغ  اإلى 

مازالوا على عهدهم من �سعف القيمة االجتماعية وقلة المال.

اأمير  »اإن  اأي�سًا:  المّقري  يرويها  التي  الحادثة  المال في هذه  اإلى حر�سهم على  ولننظر 

الموؤمنين يعقوب المن�سور لما قفل من غزوة االأراكة الم�سهورة... ورد عليه ال�سعراء من كل 

قطر ُيهنِّئونه، فلم يمكن لكثرتهم اأن ين�سد كل اإن�سان ق�سيدته، بل كان يخت�ّس منها باالإن�ساد 

البيتين اأو الثالثة المختارة، فدخل اأحد ال�سعراء... فاأمر له باألفي دينار، ولم ي�سل اأحداً غيره 

االأعداد  هذه  تخيلنا  فلو  للجميع(«))(،  اأر�سى  الجميِع  )منُع  بالمثل  واأخذ  ال�سعراء،  لكثرة 

تقف عند باب المعتمد بن عّباد لتمدحه، فهل كان يردها كما فعل االأمير يعقوب بحجة اأن 

منع الجميع اأر�سى للجميع؟!.

العلم وفتور ن�شاط االأدب في عهد  ناأخذ براأي من يقول بركود ريح  اأن  وهذا ال يعني 

)1(  عنان، حممد عبد اهلل: ع�رص املرابطني واملوحدين 402/1.

)2(  املقري: نفح الطيب )/478.

))(  املقري: نفح الطيب 172/4.
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الموحدين )1(، اأو كما غالى بع�شهم بو�شف الع�شر بانحطاط االأدب واالأخالق واختالل 

االإيمان )2(؛ الأن في هذه االآراء مبالغات وا�سحة ال تقّرها الوقائع الحياتية في هذا العهد؛ 

فالحياة العلمية والفكرية كانت متاحة بوجه عام، ماخال حاالت ا�ستثنائية كتلك التي حدثت 

مع ابن ر�سد ))(.

المرابطين  عهدي  في  وال�سعراء  ال�سعر  مكانة  لتراجع  الرئي�سية  المظاهر  من  ولعل 

منذ  بالظهور  بداأا  الفن  من  النوعان  فهذان  والمو�سحات،  الزجل  فّني  بروز  والموحدين 

عهد ملوك الطوائف تقريبًا، ولكنهما بلغا اأوج ازدهارهما في زمن المرابطين والموحدين، 

ُقْزَمان، وُمْدَغلِّي�س، وابن ُزهر،  ابن  اأمثال:  الو�ساحين من  الزجالين وكذلك  اأ�سماء  فكثرت 

والذي  كثير.  وغيرهم  ة،  باجَّ وابن  َرُق�ْسِطي،  ال�سَّ مالك  وابن  �َسَرف،  وابن  َحْزمون،  وابن 

يبدو اأن ال�شعراء بعد عهد ملوك الطوائف قد هبطوا من البالط اإلى ال�شارع؛ فبعد اأن كانوا 

يخاطبون الملوك واالأمراء اأ�سبحوا يخاطبون النا�س العاديين من العامة، ولذلك تغيَّر ُم�ستوى 

الخطاب الختالف م�شتوى الُمخاَطب. والم�شتفيد الحقيقي من هذا الهبوط هو المو�شح 

ثم الزجل؛ الأن ال�سعراء ا�ستطاعوا ـ ب�سرف هممهم اإليهما ـ اأن يرفعوهما اإلى مقام الق�سيد 

ال�سعري، بعد اأن كانا فنَّين مبتذلين يرباأ بع�س الكتاب بنف�سه اأن ي�سع في كتابه �سيئًا منهما )4(، 

حتى لقد غدا المو�سح مناف�سًا لل�سعر في البالطات ))(.

وثمة اأمر على غاية من االأهمية؛ اأال وهو دعوة اأبي يو�سف اإلى نبذ مذهب االإمام مالك 

اأهي  االإجراء:  هذا  مثل  اإلى  به  التي حدت  االأ�سباب  عن  النظر  وب�سرف   .)6( االأندل�س  من 

تتعلق بالخوف على الدعوة الموحدية، اأم ال عالقة لها بذلك؟)7(. فمن الممكن اإدراك مدى 

االأثر الذي خّلفته هذه الفعلة في الذات االأندل�سية التي ال ترى في المذهب المالكي مجّرد 

)1(  م�سطفى، حممود: االأدب العربي وتاريخه يف االأندل�س واملغرب وامل�رصق )/))، )8.

)2(  ابن اإدري�س، اأبو بحر �سفوان: زاد امل�سافر وغرة حميا االأدب ال�سافر 6 - 7 )املحقق(.

))(  املراك�سي، عبد الواحد: املعجب )0) - 06).

)4(  امل�سدر نف�سه 92.

))(  عي�سى، فوزي �سعد: املو�سحات واالأزجال االأندل�سية يف ع�رص املوحدين )، 142 - 144.

)6(  املراك�سي، عبد الواحد: املعجب 278 - 279.

)7(  عالم، عبد اهلل علي: الدولة املوحدية باملغرب 229 - 2)2.
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مذهب تّتبعه، بل ملمحًا من مالمح �سخ�سيتها وخ�سو�سيتها االأندل�سية. ولنا اأن نتخيل مقدار 

االألم الذي اأح�ّست به النفو�س من جّراء هذا االأمر، وهو مما كان له اأي�سًا بعيد االأثر في اإثارة 

ال�سكوى.

ولم يكن �سعراء االأندل�س بمعزل عن ال�سعر الم�سرقي قديمه وجديده؛ الأن القديم يعّد 

اإرثًا ثقافيًا لالأمة العربية كّلها، والجديد يمثل النموذج الذي ي�سعون اإلى تقليده اأو معار�سته 

اأو مناف�سته، وفي هذين ال�سكلين ثمة ما يعزز الظاهرة المدرو�سة؛ ففي ال�سعر الجاهلي ق�سائد 

ال ح�سر لها ت�سكو من الدهر وتذمه)1(، وفي ال�سعر الجديد هناك من لّون ق�سائده بذم الدهر 

وهجائه، م�سيفًا اأبعاداً فل�سفية عميقة لمقوالته؛ كالمتنبي الذي تناثرت هذه الظاهرة في اأثناء 

ق�سائده وفي مقدماتها)2(.

وقد اأ�سبحت هذه االأ�سعار ركائز لي�س من االإن�ساف التغا�سي عن تاأثيرها في الظاهرة، 

الدواوين  انتقلت  اإذ  الطبيعية؛  حدوده  �سمن  بِه  ُنِقرَّ  واأن  التاأثير،  هذا  في  نبالغ  اأال  �سريطة 

اإلى االأندل�س، ومنها ديوان المتنّبي الذي و�سل اإلى االأندل�س في حياته نقاًل  ال�سعرية مبّكراً 

عنه))(، وقد تاأثروا به �سعراَء واأدباَء. فِمن تاأثر االأدباء به يقول الكالعي: »وقّلما تم�سي ر�سالة 

مع  يقرعون  الكتاب،  عليه  يزل  ولم  مغيرة،  الطيب  اأبي  �سعر  على  وهي  اإال  المغيرة،  الأبي 

اج  اأ�سهرهم ابن درَّ تاأثروا به فُكثر، ولعل  الذين  ال�سعراء  اأما  الباب...«)4(.  اأبي الطيب هذا 

اإذ  الدهر،  المتنّبي في ذم  اإلى �سهرة  تنّبههم  اإلى  ن�سير  اأن  المجال  الَق�ْسَطلِّي ويعنينا في هذا 

يقول اأبو بكر بن ُعبادة))(:

ـــِن �ــســاِم ـــمـــاَكـــْي ــاً عــلــى الـــ�ـــسِّ ــف ــي ــن ــاِميـــا م ــسّ ــ� ـــن ب ــاق ع ــب ــس ــ� ـــَل ال ُحــــــزَت خـــ�ـــسْ

)1(  ينظر على �سبيل املثال امروؤ القي�س: الديوان 08) - 11). وابن اأبي �سلمى، زهري: �سعر زهري 272 - 

276. و�سيخو، لوي�س: �سعراء الن�رصانية قبل االإ�سالم 469. والبحرتي: حما�سة البحرتي 82 - 101.
)2(  ينظر على �سبيل املثال املتنبي، اأبو الطيب: الديوان 1/2 9 - 10، 1) - 2) و 2/2 9)2.

))(  ابن الفر�سي: تاريخ العلماء والرواة للعلم باالأندل�س 179/1. وابن �رصيفة، حممد: اأبو متام واأبو الطيب يف 

اأدب املغاربة 97 - 99.

)4(  الكالعي، حممد بن عبد الغفور: اإحكام �سنعة الكالم 141.

))(  املقري: نفح الطيب )/492.
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ُزَهــــْيــــٌر ــــت  فــــاأن مــــدحــــًة  ــــحــــْك  تَ حــــــزاِماإن  بــــــُن  ـــــروُة  ـــــع ف ـــْب  ـــبّ ـــس ـــ� ت اأو 

ُحــْجــٍر ـــُن  ـــاب ف ــا  ــه ــم ال ــَد  ــي ــس � ــر  ــاك ــب ت حــــــذاِماأو  فــــابــــُن  ـــــار  ـــــدي ال تُــــبــــكِّ  اأو 

حــقــيــٌق ــــــو  وه الــــــزمــــــان  تــــــــذّم  ـــمـــرامـــياأو  ـــُد ال ـــعـــي ـــب ـــب ال ـــيّ ـــط ــــو ال ــــاأب ف

وجاء في )البيان المغرب(: »وكان المن�سور ]ابن اأبي عامر[ اأ�سّد النا�س في التغّير على 

النجوم  الفل�سفة والجدل في االعتقاد، والتكّلم في �سيٍء من ق�سايا  من ُعلم عنده �سيء من 

واأدلَّتها، واال�ستخفاف ب�سيٍء من اأمور ال�سريعة. واأحرق ما كان في خزائن الَحَكم من كتب 

الّدهرية والفال�سفة بمح�سر كبار العلماء«)1(، ويدل هذا الن�س على اأن كتب الدهرية كانت 

متوافرة عندهم منذ عهد الحكم، ولعلها قد توافرت اأي�سًا حتى نهاية الحكم الموحدي؛ لما 

فاإذا  المرابطين،  العلمي والفكري مقارنة بعهد  للن�شاط  عرف عن هذا الحكم من ت�شجيع 

�سح ذلك رّبما تكون هذه الكتب قد اأثََّرت في بع�س ال�سعراء، فر�سخ في ذهنه �سيء من ن�سبة 

االأفعال اإلى الدهر، كما يقول بذلك اأ�سحاب الدهرية، فنقل ذلك اإلى �سعره. وب�سبب من 

هذا الظن وجب التنبيه عليها.

�ساد�ساً: الإن�سان والزمان:

المق�سود بهذا االإطار درا�سة االأندل�سي بما هو اإن�سان غير متعيِّن �سمن حدود مكانية اأو 

زمانية خا�سة، يخ�سع من حيث اإن�سانيته لما يخ�سع له غيره من بني الب�سر في عالقتهم بق�سايا 

بعوامل  الخ، وهو محكوم  العالم؛ كالمكان والزمان والحرية...  اأحياء في هذا  تتعّلق بهم 

خا�سة تفر�سها عليه طبيعته االإن�سانية، ب�سرف النظر عن اأثر العوامل الخارجية الخا�سة فيه.

ولعل اأهم ما يمكن اأن ُيقال ب�سدد عالقة االإن�سان بالزمان يكمن في اأن االإن�سان كائن 

ن؛ اأي: يعي�س �سمن الزمان، �سواء اأُنِظر في ذلك اإلى م�سيرة االإن�سان الفرد اأم االإن�سان  متزمِّ

الجماعة؛ فكل حركة يبذلها هي فعل متزّمن قائم �سمن زمان ما؛ زمان فردي خا�س بالن�سبة 

اإلى الفرد، وزمان ح�ساري عام بالن�سبة اإلى اأي جماعة اإن�سانية محّددة. وتبداأ هذه العالقة 

)1(  املراك�سي، ابن عذارى: البيان املغرب 292/2 . وينظر اأبيات ابن جبري يف الدهرية ابن جبري: �سعره 9).
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بالح�سور منذ الوالدة؛ الأنها بذاتها فعل زمني؛ فهي النقطة االأولى التي يلتقي فيها االإن�سان 

والزمان، وبموجبها يتحّدد الم�سير النهائي لهذه العالقة، حيث الموت اآخر نقطة يلتقي فيها 

اأن  الفرد الذي لن ي�ستطيع  النقطتين هي عمر االإن�سان  الزمنية بين هاتين  االثنان. والم�سافة 

يعيده مّرة اأخرى، وبانق�ساء النقطة االأخيرة ينتهي ح�سور االإن�سان، على حين يبقى الزمان 

م�ستمراً في ح�سوره.

ولم تقت�سر مالحظة االإن�سان للزمان في كونه كائنًا متزّمنًا فقط، بل لقد اأدركه اأي�سًا من 

خالل مظاهر خارجة عن الذات االإن�سانية؛ كمالحظة تعاقب الليل والنهار، وال�سم�س والقمر. 

وتزداد هذه المعرفة كّلما ازدادت تجربة االإن�سان مع الحياة؛ ففي تجربته مع االأر�س اأدرك 

اأن هناك مو�سمًا للح�ساد واآخر للزرع، وفي اإطار التجربة ذاتها اأدرك اأنه البد من اأن ينق�سي 

وقت محّدد حتى تن�سج الثمار، واأن النبات في هذا الوقت ي�ستمر في التغير والتبّدل. والحظ 

ون ما يمكن اأن ُي�سمى )كينونته الخا�سة(  في الوقت نف�سه نمّوه الع�سوي والنف�سي، ثم تكُّ

التي تت�سح كّلما ازدادت خبرة االإن�سان وتجربته. وهذا ال يكون اإال في الزمان، ومن خالل 

تتاٍل في اللحظات الزمنية التي يعي�سها )1(، »فال�سوؤال )من اأكون؟( ي�سبح مفيداً فقط بمعنى 

الترابطات التي  اإليها نمط  التاريخية المو�سوعية م�سافًا  اأي بمعنى الوقائع  )ماذا �سرت؟(؛ 

لها مغًزى، والتي ت�سّكل بدورها ال�سيرة الحياتية، اأو هوية الذات ال�سخ�سية«)2(. ويجب اأن 

ناأخذ بعين التقدير اآليات حياة االإن�سان القائمة على الما�سي والحا�سر والم�ستقبل؛ فهو اإما 

َفَعَل اأو يفعل اأو �سيفعل، وال يخرج تنظيمه لحياته عن اإطار هذه االأزمنة الثالثة ))(.

ويبدو اأن اإدراك االإن�سان للزمان هو الذي دفعه اإلى البحث عن التاأريخ؛ محاواًل اأن يربط 

االأحداث في نقاط ثابتة بداًل من اأن تبقى مبعثرة من غير �شابط. واتخذ في تاأريخه مظاهر 

عدة؛ فقد مّيزت كثير من المجتمعات تاريخها بال�سنة االأولى التي اعتلى فيها حكامها �سّدة 

الحكم، واعتاد الرومان ح�ساب ال�سنين ابتداًء من تاأريخ تاأ�سي�س مدينتهم. ولم يق�سم النا�س 

�سنوات حياتهم ح�سب �سنوات العمر التي عا�سوها، بل ح�سب المراحل البيولوجية لحياتهم 

)1(  مريهوف، هانز: الزمن يف االأدب 7، 10 - 11.

)2(  مريهوف، هانز: الزمن يف االأدب 4) بت�رصف ي�سري.

))(  جمموعة: فكرة الزمن عرب التاريخ 7.
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ومكانتهم االجتماعية؛ كاأن ُيقال: وقتما كنت طفاًل اأو �سابًا اأو وقتما كنت في �سن الزواج 

اإدراك مظاهر الزمان واآثاره في االأ�سياء، ثم الوعي بمحدودية عالقة  اأن  اأو رئي�سًا«)1(. غير 

االإن�سان بالزمان �سمن نقطتي والدة وموت، واكت�ساف المعكو�سية حركة الزمان المّتجهة 

اأبداً نحو الموت، خلق لديه ردة فعل غريبة قادته اإلى: الخوف من الزمان.

الزمان الامعكو�سة: م�سيرة  اكت�ساف  ـ   1

 - االإن�سان  اإلى  بالن�سبة  الموت  مظاهر  نحو  دائمًا  المتجهة  الزمان  بحركة  الوعي  اإن 

اإلى  االإن�سان  دفعت  التي  االأ�سباب  اأهم  من  كان  والفناء-  وال�سيخوخة  والعجز  كالمر�س 

اإلى  �سبيل  وال  موت(،  ثم  )والدة  زمنّيتين  نقطتين  بين  مرهونة  حياته  اأن  اأيقن  فقد  رهبته؛ 

اأن حياة  البداية االأولى، وهذا ما يعني  اإلى نقطة  اأو العودة بالزمان  اأو تكرارهما،  اإعادتهما 

االإن�سان مرهونة بحتمية زمنية متجهة نحو الفناء، ب�سرف النظر عن حياة االآخرة الأنها ال تقع 

�سمن تجربته الحياتية. 

اإلى  الفرد  خالله  من  يحن  حلم  اأي  على  ق�سى  الالمعكو�سة  الم�سيرة  هذه  واكت�ساف 

ا�سترجاع الما�سي؛ وذلك الأن ما م�سى قد م�سى وانتهى ولن يعود اأبداً؛ اأي اأن ال�ساعات 

واللحظات المفعمة بال�سعادة وبالطفولة لن تعود اأبداً، وكاأن االإن�سان قد خ�سر بذلك ال�سيء 

الوحيد الذي يمتلكه، اأال وهو الما�سي؛ فالم�ستقبل غير وا�سح، والحا�سر لم ُينجز بعد، وال 

اأكبر مما  �سيء متعيٌِّن ومعطًى غير الما�سي )2(. واأمام مفارقة مثل هذه ياأخذ الما�سي قيمة 

ي�ستحقها بالفعل، ال ل�سيء �سوى اأن العودة اإليه غير ممكنة، وكذلك العودة به.

وقد نرى لهذه الفكرة لبو�سًا من ال�سعر الجاهلي؛ اإذ تلفت االنتباه عبارة )دع ذا( اأو )عدِّ 

عن هذا( وما يماثلهما؛ فبعد اأن يم�سي ال�ساعر عدة اأبيات في ف�سحات الما�سي، نراه يقف 

فجاأة اأمام حقيقِة ا�ستحالِة عودته، فينكفئ اإلى حا�سره منك�سراً، داعيًا غيره اإلى العودة معه؛ 

)1(  املرجع نف�سه 11 - 12.

)2(  اخلليل، اأحمد: ظاهرة القلق يف ال�سعر اجلاهلي 4).
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اإذ ال ُتجدي االأماني في عودة ما م�سى )1(.

وياأخذ موقف االإن�سان من الم�ستقبل بعداً اآخر يخالف موقفه من الما�سي؛ الأن الما�سي 

وا�سح في حين اأن الم�ستقبل مجهول، وكل مجهول مرهوب؛ فقد ال يكون �سورة �سادقة 

غير  الم�ستقبل  اأن  من  الرغم  وعلى  طياته.  بين  الموَت  يحمل  وقد  به،  يحلم  اأو  يتمّناه  لما 

وا�سح، فاإن االإن�سان دائم التفكير فيه، وهو منذ اأن ُخلق وعينه اإلى االأمام، واإن نظر اإلى الوراء 

اأو اإلى موطئ قدميه على االأر�س فاإنما يفعل ذلك لي�سمن لنف�سه خطوة اأف�سل في الم�ستقبل، 

وتكمن الماأ�ساة في اأن هذا الم�ستقبل البد اآت، وعلى اأية �سورة، �سواء اأكانت تر�سي االإن�سان 

اأم ال، ولذلك يبقى المرء قلقًا متوتراً كّلما فّكر بال�سورة التي �سيكون عليها م�ستقبله، ويحاول 

اأو  اأو العلمي  اأن ي�سارك في ت�سكيل هذا الم�ستقبل )كاأن يح�ّسن و�سعه االقت�سادي  جاهداً 

االجتماعي لي�سمن تطّوره في الم�ستقبل(، على اأنه اأبداً ال ي�ستطيع اأن ي�سمن �سورة وا�سحة 

لما �ستوؤول اإليه االأمور، وهذا ما يفتح بابًا اآخر للخوف من م�سيرة الزمان. 

الف�ساد: ـ  التغير  ـ  الزمان  ـ   2

وجهه  هي  ُيقا�س،  خاللها  ومن  ُيالحظ  فبها  الحركة،  من  الزمان  على  اأدّل  �سيء  ال 

الملمو�س، وهو باطنها. وقد قيل: الزمان تتاٍل في الحركة، ولي�س ثمة حركة دون تغير. بل 

اإن الحركة بذاتها تغيُّر: )انتقال ال�سيء من حال اإلى حال(، ولذلك �سحَّ اأن ُيقال: اإن مظاهر 

البداهة بحيث قد ال ُيالحظ؛ فال �سيء مما هو  التغّير هو من  بالتغير. وهذا  ُتلتم�س  الزمان 

موجود يبقى على حاله، �سواء اأكان اإن�سانًا اأم حيوانًا اأم نباتًا اأم جماداً؛ فاالأ�سياء ال تبقى على 

اأكثر  التغّير  »اإن  برج�سون:  يقول  في زمان،  واإال خرجت عن كونها موجودة  اأبداً،  حالها 

اأ�سالة مما ع�سى اأن يظن المرء في الوهلة االأولى... ولو اأن حالة نف�سية ما توقفت عن التغير 

اأننا نتغير دون انقطاع، واإن الحالة نف�سها لي�ست اإال  لتوقف زمنها عن الجريان... والحق 

)1(  يرى اأحمد اخلليل اأنه من التع�سف النظر اإىل هذه الظاهرة على اأنها ح�سن تخّل�س فح�سب، اأو �سكل من 

اأ�سكال الربط بني مو�سوعني. ينظر املرجع نف�سه 4).
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تغيراً«)1(. 

بيد اأن لهذا التغير وجهين: وجه فل�سفي واآخر حياتي، ويجمعهما القول باالإف�ساد: 

يقول اأر�سطو عن الوجه الأول: »اإّن كل تغير ُمْف�سٌد بطبعه... والبيِّنة الكافية على هذا اأنه 

ال �سيء يتغير دون اأن يحّرك على نحو ما، ودون اأن يفعل«)2(؛ فالتغير اختالف يطراأ على 

اإف�ساد بما هو مقابل لمعنى الكون. ولي�س المق�سود باالإف�ساد هنا حكم  حال ال�سيء، فهو 

قيمة اجتماعيًاَ اأو اأخالقيًا، بل هو تو�سيف لحال؛ اأي اأن التغّير يف�سد الحال التي يكون عليها 

ال�سيء قبل تغّيره))(.

اأما المعنى الحياتي فذو �سقين: �سق يوازي المعنى ال�سابق، كتغّير ال�سباب نحو ال�سيخوخة 

و�سٌق  �سلبي.  قيمة  هو حكم  من حيث  اإف�ساد  هنا  وهو  الحزن،  اإلى  الفرح  من  االنتقال  اأو 

ال�سق  وهذا  الفرح.  اإلى  الحزن  ومن  ال�سفاء،  اإلى  المر�س  من  كاالنتقال  �سبق،  ما  يخالف 

قّلما يوؤبه به اأو ُيالحظ في الحديث عن الزمان؛ الأن االإن�سان ي�سعر اأن �ساعات الفرح ق�سيرة 

اأمام �ساعات االألم؛ فهذه االأخيرة اأثبت في الذاكرة واأل�سق بم�ساعر االإن�سان، ولذلك تكثر 

�سكوى النا�س من اأن االأفراح ال تدوم، ومن اأن هذه الحياة لي�ست اإال اآالمًا وم�ساعب، واإن 

تحّدثوا عن الزمان قرنوه بالتغير، وبالوجه المف�سد منه خا�سة. يقول االأع�سى بما يعّبر عن 

هذا المعنى:

ــٌر خــات هـــَو  ــــذي  ال ـــَر  ـــده ال اأرى  )4(ولـــكـــْن  فــاأْفــ�ــســدا  عـــاَد  ــاَي  ــفَّ ك ــَحــْت  ــَل اأ�ــسْ اإذا 

)1(  برج�سون، هرني: التطّور اخلالق 12 - )1.

)2(  بدوي، عبد الرحمن: الزمان الوجودي 89.

))(  عن ارتباط الزمان بالتغرّي واالإف�شاد ينظر جمموعة: فكرة الزمان عرب التاريخ 16 - 17. ومريهوف، هانز: 

الزمن يف االأدب 7.

)4(  االأع�سى: الديوان 4)1.
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ـ الإن�سان والرف�ص:   (

�سمة  الرف�س  اأن  اأي  هو«)1(؛  ما  يكون  اأن  يرف�س  الذي  الوحيد  الكائن  هو  »االإن�سان 

اأ�سا�سية تميز االإن�سان من غيره من الكائنات، فهو كائن طموح يعي�س م�ستقبله اأكثر من ما�سيه 

وحا�سره، وي�سعى دائمًا اإلى �سورة من الكمال تدفعه اإلى رف�س ما يجري من حوله، كّلما 

تعار�س ذلك مع ما يطمح اأن يكون عليه، وقد ذكرنا �سابقًا اأن تغّيرات الزمان قد ال تحمل 

مع  الزمان  مجريات  فتعار�ُس  الرف�س؛  ين�ساأ  الزاوية  هذه  ومن  يتمناها،  التي  ال�سورة  للمرء 

�سورة الكمال هو الذي يدفع المرء اإلى رف�س الزمان، وو�سفه بالطي�س حينًا، وبالظلم حينًا 

اآخر؛ الأنه لم يحقق له الظروف التي يتمناها، وب�سبب هذا الرف�س يبقى االإن�سان متوّج�سًا من 

الزمان.

وب�سبب خوف االإن�سان من الزمان حاول اأن يبحث عن طرق يتغّلب بها عليه، اأو يعيد 

الموت  منه هي  تخيف  التي  االأ�سا�سية  الفكرة  كانت  فاإذا  معه.  في �سدامها  التوازن  لنف�سه 

به على هذه  يق�سي  معاداًل  ُيوِجَد  اأن  فاإنه البد  للزمان،  الالمعكو�سة  الم�سيرة  تحمله  الذي 

الحتمية. وبناًء على ذلك خرج بمقولتين:

اأ ـ القول بدائرية الزمان:

اإنه عند نقطة محّددة يعود  الزمان ال يتجه دائمًا نحو االأمام حيث الموت، بل  اأن  اأي 

ليبداأ من جديد، ويكّرر م�سيرته على �سكل دورات دائرية؛ الأن الدائرة تحل م�سكلة البداية 

النهاية، وال بد الأي  البداية هي ذاتها نقطة  فنقطة  اأو حدود؛  اأطراف  لها  لي�س  اإذ  والنهاية؛ 

خط دائري اأن يعود اإلى النقطة االأولى التي انطلق منها. وهذا يعني اأن الدوران يظل م�ستمراً 

بغير توقف؛ الأنه لي�س ثمة نهايات)2(. ومن اأمثلة ذلك اأن »اعتقدت ح�سارة �سعب المايا اأن 

الزمن يكرر نف�سه في دورات كل 260 من ال�سنين. وتتوالى االأحداث ذات الداللة وفق خطة 

مقّدرة م�سبقًا. وتوؤمن العقيدة الهندية بما ي�سمى )الماها يوجا(؛ اأي )ال�سنة الطويلة(، ومدتها 

�سنة، وهي وحدة الدورة التي يكرر بعدها الزمان نف�سه. وتذهب بع�س الديانات   12000

)1(  كامو، األبري: االإن�سان املتمّرد 20.

)2(  جمموعة: فكرة الزمان عرب التاريخ  16 - 17.
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اإلى اأن الزمان دورة تعود مجدداً اإلى ما ال نهاية وال تفنى اأبداً، تكفل الميالد الجديد وحياة 

الم�ستقبل على االأر�س، ولعل هذا هو ال�سبب الذي يف�ّسر لماذا كان اإن�سان الع�سر الحجري 

القديم يدفن عادة في و�سع الجنين؛ فربما كان يو�سع في هذا الو�سع الجنيني في رحم اأّمنا 

االأر�س انتظاراً لميالد جديد«)1(.

وقد تبدو اأ�سطورة طائر الفينيق )اأو العنقاء( تعبيراً �سريحًا عن هذه الفكرة؛ اإذ هو طائر 

اأ�سطوري قيل اإنه يعود اإلى مكانه االأ�سلي كل خم�سمئة عام تقريبًا، فيبني ع�ّسًا ثم يموت فيه، 

اإما بحرق نف�سه، واإما باأن ينقر �سدره حتى تتدفَّق منه الدماء. ومن هذه الدماء اأو من رماده 

اآخر  الفعل ذاته. وهناك �ساهد  اأخرى فيكرر  ليعود بعد خم�سمئة عام  فينيق جديد،  يخرج 

ُيلتم�س في اأ�سطورة اأدوني�س االإله الفينيقي الذي يموت ثم يبعث من جديد؛ داللًة على تجدد 

الحياة وا�ستمرارها)2(.

فاإنها ت�سمو عليه بكونها �سعراً وزيادة،  ال�سعر  باأنها ت�سبه  واإذا كانت االأ�سطورة توحي 

للكون،  �سعري  وعي  خالل  من  تتجّلى  الحقيقة  من  بظالل  محاطة  اأنها  هي  الزيادة  هذه 

فالت�سوير ال�سعري الذي في االأ�سطورة اإن هو اإال لبو�س للفكر الذي ُيعّبر عن تجربة االإن�سان. 

ولذلك يجب اأن ننظر اإلى االأ�سطورة بعين الجد؛ الأنها تعبر عن الحقيقة بطريقة خا�سة ))(. 

وهذا يعني اأن اأ�سطورًة كالفينيق ما هي اإال تعبير عن وعي االإن�سان للعالم وعيًا ياأخذ �سكل 

الحلم اأو االأمل الخفي في العودة؛ لكيال نبقى اأ�سيري م�سيرة الزمان الالمعكو�سة التي تعني 

حتمية الموت.

فالقول بدائرية الزمان اإذن محاولة للخال�س من ال�سعور باأ�سر الزمان الذي يقود االإن�سان 

اأمامه نحو مجهول مخيف، من دون اأن ي�ستطيع مخالفته. ومما يدل على تر�سخ هذه المقولة 

اأن�ساراً في الع�سر الحديث، ومنهم نيت�سه الذي ياأخذ  اأنها وجدت لها  في الفكر االإن�ساني 

اإلى  اأحن  ال  كيف  »اأواه!  بقوله:  ذلك  عن  ويعّبر  نف�سه«)4(،  لل�سيء  االأبدي  »العود  بمبداأ 

جمموعة: فكرة الزمان عرب التاريخ )1 - 16.  )1(

)2(  عثمان، �سهيل وزميله: معجم االأ�ساطري اليونانية والرومانية 2)) - )))، 7).

))(  جمموعة: ما قبل الفل�سفة 18 - 19.

)4(  مريهوف، هانز: الزمن يف االأدب 88،، وينظر 89.
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االأبدية واأ�سطرم �سوقًا اإلى خاتم الزواج، اإلى دائرة الدوائر حيث ي�سبح االنتهاء ابتداًء؟«)1(.

ب ـ القول بالخلود اأو عالم الأبدية: 

يعد هذا القول مظهراًَ اآخر من مظاهر الهرب من المعكو�سية الزمان؛ الأنه يرى اأن ثمة 

عالمًا غير هذا يّت�سف بالالزمنية، ويخرج عن اإطار الزمان، وال يقبل التغير، واالأ�سياء فيه ثابتة 

على نحٍو ما، ومن الم�ستطاع الو�سول اإليه باأحد طريقين: اإما البحث عنه في الحياة الدنيا 

عن طريق نبتة اأو اإك�سير يهب الخلود، واإما اأن ُينتظر اإلى ما بعد الموت حيث البعث اإلى عالم 

االأبد. ومن اأمثلة الطريق االأول ملحمة )جلجام�س(، التي تمثل كيف يبداأ )جلجام�س( رحلة 

طويلة بحثًا عن �سر الحياة وعن اأبٍد يتمناه، فبعد اأن راأى �سديقه )اأنكيدو( يموت اأمامه اأدرك 

قّوة الموت الذي �سيحرمه الحياة التي يحبها، فت�ساءل:

10 ـ اأبعد جري البراري، وتطوافي

11 ـ اأ�سند راأ�سي في باطن الثرى 

12 ـ اأنام ال�سنين الآتية؟)2(

ثم م�سى يبحث عمن يدّله نحو عالم الخلود االأبدي، ويك�سف له �سر الحياة والموت، 

ف�سادف اأ�سواتًا عديدة طلبت منه اأن يعود عما عزم عليه؛ الأنه لي�س بم�ستطاع:

1 ـ اإلى اأين تم�سي يا جلجام�س؟

2 ـ الحياة التي تبحث عنها لن تجدها 

) ـ فاالآلهة لّما خلقت الب�سر 

4 ـ جعلت الموت لهم ن�سيبًا

)1(  نيت�سه، فريدريك: هكذا تكلم زراد�ست )26.

)2(  �سواح، فرا�س: كنوز االأعماق قراءة يف ملحمة جلجام�س 186. 
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) ـ وحب�ست في اأيديها الحياة)1(

يرد )جلجام�س( عن  اأن  الخلود واالأبدية حاول  االآلهة  الذي وهبته  )اأوتناب�ستيم(  حتى 

بغيته، وقال م�ستنكراً:

26 ـ هل ن�سيد بيوتًا ال يدركها الفنا؟

وهل نعقد ميثاقًا ال ي�سيبه البلى؟

27 ـ هل يقت�سم االإخوة ميراثهم ليبقى دهراً؟

28 ـ وهل ينزرع الحقد في االأر�س دوامًا؟

29 ـ وهل يرتفع النهر وياأتي بالفي�س اأبداً؟

2) ـ فمنذ القدم ال ُتظِهر االأ�سياء ثباتًا)2(

فلي�س من ثبات اأبداً؛ ولكل موجود اأجٌل البد مالقيه، والموت اإذن حقيقة ال مفر منها. 

وتعّبر هذه االأ�سوات عن �سوت الب�سرية العميق الذي يخ�سى الموت وي�سعر بحتميته، ولكنه 

يتحا�سى االعتراف به جهاراً. 

ثم يعدل )اأوتناب�ستيم( عن راأيه، وُيهدي )جلجام�س( نبتة لها مفعول �سحري قادر على 

تاأكلها حينما كان  اأفعى  تنتهي في فم  النبتة  ال�سباب لالإن�سان كلما �ساخ، ولكن هذه  اإعادة 

)جلجام�س( ي�ستحم؛ وهذا يعني اأن الخلود غير م�ستطاع. وهكذا تكون رحلة )جلجام�س( 

هي رحلة االإن�سانية التي تبحث عن �سر الحياة والفناء، تحّركها رغبة دفينة في الخلود هربًا 

من م�سيرة الزمان الحتمية نحو الموت.

وقد قدم الدين حاًلَ للعالقة مع الزمان، يتمّثل بالوعد بنمط من الوجود بعد الموت يغاير 

الوجود الزائل في الحياة الدنيا؛ فهو يّت�سم بالخلود ويتنّزه عن الزمنية، ولذلك فالموجودات 

فيه ثابتة دائمًا بال تغّير. وقد تكون فكرة البحث عن عالم اآخر عند االإن�سان القديم ماأخوذة 

)1(  �سواح، فرا�س: كنوز االأعماق قراءة يف ملحمة جلجام�س187 - 188.

)2(  �سواح، فرا�س: كنوز االأعماق قراءة يف ملحمة جلجام�س 202 - )20.
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من ر�ساالت �سماوية �سابقة له، عرفها اأو �سمع عنها)1(، اأو ربما تناقلت الب�سرية جياًل بعد جيل 

ق�شة هبوط اآدم من الجنة اإلى االأر�س، ثم عودته اإليها بعد غربة طويلة. وهذا يعني اأن الدين 

�سابق لالأ�سطورة، ولعله كان متكاأً لخيال االإن�سان القديم في �سعيه لت�سكيل �سورة وا�سحة 

عن الكون وعن الحياة التي يعي�سها، وهذا الطريق يقّدم حاًل لمخاوف االإن�سان وقلقه من 

الثبات  يعنيان  الخلود واالأبدية  المف�سد؛ الأن  التغيير  الموت، وكذلك من �سطوة  اأو  الزمان 

اإما  باأحد وجهين:  الخلود  يقرن هذا  باأنه  غيره  زائدة عن  بمزية  يّت�سف  تغيير. وهو  دونما 

ُلحت �سيرته على االأر�س، واإما �سقاء لمن �ساءت �سيرته. وفي ذلك ُبعٌد  �سعادة خا�سة بمن �سَ

اجتماعي خلت منه الحلول االأخرى.

قدماه  اأن وطئت  منذ  رافقه  قديم  الزمان خوف  من  االإن�سان  اأن خوف  يت�سح  وهكذا 

االأر�س، وما فتئ يحاول الهرب من ربقته، والتخل�س من قب�ستيه المحكمتين حول عنقه. 

وما االأندل�سي اإال اإن�سان كغيره من الب�سر يخ�سى الزمان وي�سعر ب�سطوته.

اأ�سار القراآن الكرمي اإىل اأن ثمة ر�ساًل اآخرين غري الذين حدثنا عنهم؛ قال تعاىل يف �سورة الن�ساء: 164:    )1( 

.{ }
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الف�سل الثاني

تجّليات الدهر

اأوًل ـ األفاظه.

ثانياً ـ ح�سوره:

• المعاني.	

• المو�سوعات.	

• العاقات.	

 ثالثاً ـ ثنائياته.

Dahr_Andalusi_Book.indb   77 1/7/10   11:53 AM



79

اأوًل ـ األفاظ الدهر

لقد �سبقت االإ�سارة في المدخل اإلى اأن للدهر معنًى خا�سًا يميزه من غيره من مفردات 

الزمان، وهو ما اعتادت اأن تن�سبه العرب اإليه من معنى الفاعلية والتغيير، و�سّمي هذا بالمعنى 

ال�سعري، وُق�سد به القّوة الزمنية الفاعلة �سلبًا اأو اإيجابًا. غير اأنه قد بدا لنا من ا�ستعرا�س المادة 

ال�سعرية اأن هذا المعنى قد ُيعبِّر عنه بمفردات اأخرى �سوى الدهر، ولذلك وجبت االإ�سارة 

اإليها وتحديد اأكثرها �سيوعًا في الن�سو�س.

تبرز كلمة )الدهر( في �سدارة االألفاظ التي تعبر عن المعنى المذكور اآنفًا؛ وذلك الأنها 

تمتلك جذوراً تاريخية طويلة مع هذا المفهوم في ال�سعر العربي، ف�ساًل عن اقترانه بها. يقول 

قَّاق)1(: ابن الزَّ

ـــارُب ـــَح ـــــَو ُم ـــَر وْه ـــده ــُم هــــذا ال ــال ــس ــ� ــُبنُ ــات ـــــــَو ع ـــِه َوْه ـــاب ـــت ـــي اإع ـــُع ف ـــم ـــْط ونَ

ـــفـــو�ـــصِ َذلــيــلــًة ـــنُّ ِبــــــيَّــــــاُت ال
ـــاُق اأَ ـــس ـــ� اعُب)2(تُ الَم�سَ ـــقـــروُم  ال َوتـَــْنـــقـــاُد  اإلـــيـــِه 

وي�سّر  م�سالمته،  اإلى  النا�س  ت�سعى  يهداأ،  وال  ُيهاِدن  ال  حرب،  حالة  في  اأبداً  فالدهر 

على حربها. ونالحظ هنا ا�ستخدام ال�ساعر للمفردتين )ُت�ساق( و)تنقاد( اللتين تدالن على 

اال�ست�سالم المطلق وال�سعف لمن تن�سبان اإليه، وكاأن ال�سادة العظماء والنفو�س االأبية ت�سبح 

بين يديه كقطعان الما�سية، ال حول لها وال قّوة. 

:)((
ّ
ويقول ابن بِقي

ــْم ــُك لَ ــتَــقــيــَم  يـَـ�ــسْ اأْن  ـــْن  ِم اأْخــــــَوُن  ـــِدالــدهــُر  ـــَك واإنّــــمــــا جـــــاَء عـــن كــــــْرٍه ولــــم يَ

ــــــٍة ـــَع يـَــــْرِجـــــْع بـــعـــَد اآِون ـــنَّ ـــــــْن تَـــ�ـــسَ ـــــوَع الـــَعـــْيـــر لــلــَوتَــِدَوَم ـــاِع رج ـــب ـــّط اإلــــى ال

ابن الزقاق: الديوان 109 - 110.   )1(

د. وَّ َعب؛ وهو املُ�سَ م، وامل�ساعب: ج ُم�سْ القروم: ج َقْرم؛ وهو ال�سيد املُعظَّ  )2(

))(  ابن بقي: �سعره 12).
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قَّاق، فيوؤكد ثبات الدهر   الم�سير على الطريق ذاتها التي �سار عليها ابن الزَّ
ّ
يتابع ابن بقي

على الخيانة، واإن ُظّن به التغيير فما ذلك اإال م�سانعة؛ اإذ �سرعان ما يعود اإلى �سالف عهده، 

فالمت�سنع يجبره طبعُه دائمًا على العودة اإلى ما قد ُجبل عليه. 

ويقول ابن االأّبار)1(:

ـــدا ـــسَ ـــ� ــــهــــّا َق ـــــُر ف ـــــده ــــــرَف ال دى)2(اأ�ــــــس ال�سَّ ـــــْرَح  بَ ــفــى  �ــسَ لـــو  ــِه  ــي عــل مـــا 

ــًة ــب ــي ـــي خ ـــس ـــ� ـــاأم ــــومــــي ك ــــدايــنــقــ�ــســي ي ـــــاً ُمــــْو�ــــسَ ـــــاب اأبـــــــــــداً اأقـــــــــــرُع ب

ــــْت ــــَف ــــِل ــــــــاٍن اأُْخ ـــــي لأم ـــــْدِح ــــــاَل َق َلدا))(ط �سَ ــــــــٍد  زنْ ــــــــْدُح  ق وعـــــنـــــاٌء 

ــــِدكــــْت �ــــسَ ُمـــــــْذ  نـــــبـــــوًة  مـــنـــهـــا  ك�سدا)4(اآه  اأن  ـــاً  ـــق ـــاف ن ــــبِّــــْث  تُــــَل لــــم 

ـــــا  ـــــْدَءه ــــــــــْوُد حـــــالتـــــي مـــــنـــــاٍف بَ ــــداَع ــــا عـــــدا عــــّمــــا بَ ـــري م ـــع ـــسِ ـــت � ـــي ل

ــــــي ـــــْرَمـــــداً اأحــــمــــُل َخــــْطــــبــــاً اآَدن �َسَمدا))(�ـــــسَ ـــِه  ـــي ف الإدُّ  ـــي  ـــب ـــْط ـــَخ وِب

ي�ستكي ابن االأبار من اإ�سراف الدهر في تعذيبه، حتى باتت اأيامه كلها مت�سابهة في اآالمها، 

دونما ف�سحة لالأماني اأو االآمال. ويبدو اأن اإح�سا�سه باالألم قد طال جداً، وهذا ما دفعه اإلى اأن 

ي�ستخدم في تعبيره عن هذه المّدة مفردتين تدالن على االمتداد بغير حدود )اأبداً( و)�سرمداً(. 

ويقول ابن �َسْهل االإ�سرائيلي)6(:

نــوائــٍب بــحــُر  ـــِر  ـــده ال �ـــســـرَف  اإنَّ  �ساِحُلهاأل  والـــمـــوُت  ـــاُه  ـــْرق َغ الــــورى  ـــلُّ  وك

ـــُه  ـــالُ ـــب ِح ـــــاَء  ـــــَوف ال راَم  لـــمـــن  حــبــائــُلــه تَــــــــِرثُّ  الـــخـــا�ـــصَ  راَم  ــن  ــم ل ـــقـــوى  وت

يظهر الدهر في الن�س �سراً ال مفر منه، وتبدو رّنة ال�سعف والياأ�س وا�سحة في االأبيات من 

)1(  ابن االأبار: الديوان 9)1.

)2(  الربح: ال�سدة، وال�سدى: العط�س ال�سديد.

ت ومل ُيخرج ناراً. ِلَد الزند اإذا �سوَّ ))(  الزند: العود االأعلى الذي تقدح به النار. و�سَ

)4(   النبوة: اجلفوة، و�سدكت: لزمت.

االإّد: االأمر الفظيع والداهية. و�سمد: عال وارتفع.  )((

)6(  االإ�رصائيلي، ابن �سهل: الديوان 19) - 20).
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خالل اعتراف ال�ساعر باأن النا�س كلهم، البد، غارقون في بحر النوائب، ولي�س من منجاة 

الأن كل المحاوالت مووؤودة قبل والدتها.

وقد ياأتي الدهر في �سيغة الجمع )دهوراً( ُمَعبِّراً عن المعنى ذاته، ولكنه قليل اإذا ما قورن 

با�ستخدام )الدهر( مفرداً. 

يقول ابن الفّخار الماَلقي)1(:

ــٍد ــم ــح ـــــِر م ـــــي ــــــــٌل غـــيـــَر الأم مِّ ــــــــوؤَ ــ�ــســرياأَُم ــابْ َف ـــُح  ـــداِئ م يــا  ــٍد،  ــع ــس � ابــــُن  ذاَك 

ـــي اأطــهــر ـــــْن اأْطـــــُهـــــٍر ف ـــُم ِم ـــتُ ـــْب ـــم ُج ـــي اأَْظــــُهــــرك ـــــٍر ف ـــــُه ـــــْن اأَْظ ـــُم ِم ـــتُ ـــْل ـــِق ونُ

فاأ�سبحت هـــوِر  الـــدُّ ـــداأَ  ـــسَ � ـــُم  ـــْوتُ ـــَل ــن َجـــْوَهـــِر وَج ــُه ع ــُل ــْق ــَف �ــس ــيــِف كــ�ــسَّ كــالــ�ــسَّ

ويقول اأبو بكر بن ُمْجَبر)2(:

ـــيـــالـــي ـــــَم الـــلَّ ـــــَل ـــا ُظ ـــح ـــــٌر قــــد م ـــــي هــــوراأم ــــدُّ ــــــــَوَب ال ـــــــوُده نُ واأغـــــــــــَرَق ج

ــــصٍ وبــــاأ�ــــصٍ ــــاأ� ــــُر ِمــــــْن ي ــــده ــــلُّ ال ــــَم يَ
وِخْيِر))( ـــٍر  ـــي َخ ـــن  م يَــــَمــــلُّ  ــص  ــ� ــي ول

) فالدهور( في الن�سين تعبر عن المعنى ال�سعري ذاته، غير اأن الق�سد من الجمع المبالغة، 

ليجّل االأمير في اأعين النا�س بتغلُِّبه على وطاأة الدهور و�سعيه في منابذتها، اإن َمَنَعْت اأعطى 

واإن اأحجمت وثب اإلى الخير.

لفظة  ا�ستعمال  ُيجاري  ربما  كثير،  وهو  )الزمان(،  بلفظة  نف�سه  المعنى  عن  ُيعبِّر  وقد 

)دهر(. يقول االأعمى التُِّطيلي)4(:

ــٍة ــَق ـــْل عــلــى ِث ــدىوقـــل لــ�ــســرِف الـــزمـــان اْخـــتَ ـــــــرْزَت ُكـــلَّ َم ــاِق فــقــد اأَْح ــب ــ�ــس ــن ال م

ــٍن ــَف ــَد فــي َك ــج ــم ــداالـــيـــوَم حــيــن لَــَفــْفــَت ال ِف حــيــَن  لَت  اأْن  على  الـــِفـــداُء  ــي  نـَـْفــ�ــسِ

)1(  االأ�سفهاين، العماد: خريدة الق�رص وجريدة الع�رص 9/2)).

)2(   ابن اإدري�س، �سفوان: زاد امل�سافر )).

))(  اخِلري: الكرم وال�رصف.

)4(   التطيلي، االأعمى: الديوان )2.
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بفتًى ا�ــســطــاَعــُه،  وكــيــف  الـــزمـــاُن،  ــــدا اأودى  َوغ اأتـــبـــاِعـــِه  ـــي  ف راَح  ــا  ــم ــال ط ـــد  ق

ـــــــــاأراً بـــــــاَت يـــطـــُلـــبُـــُه ــــه كـــــان ث ــــاأن ـــــداك اأح ــــه  ب ـــــِدل  ـــــْع يَ فـــلـــم  راآه  حـــتـــى 

الزمان هنا يترب�س في مكمنه كي ينق�ّس على �سحاياه كاأنه طالب ثاأر، وهو في ت�ساريفه 

قد جاوز الحدود، ولي�س من �سبيل اإلى مقارنته بغيره، فقد بّذ قرناءه بكثرة حوادثه ونوائبه.

ويقول ابن خفاجة)1(:

ــــِه ــــي اأبــــنــــاِئ ــــوُر ف ــــج ــــاِن ي م ــــزَّ ــــل ــــا ل ــِبم ــاِئ ــع ـــِن ال ـــْي ـــَع ـــْم ِب ـــُه ـــُق ـــْرُم ُحـــْكـــمـــاً ويَ

ــم ــُه ــَل ــْف ــسُ ــــَع � ــــرَف ـــُحـــطَّ ُعـــْلـــَوُهـــُم َوي ـــيَ ــــٌم بـــيـُــمـــنـــى كـــاِتـــِبَف ــــل ــــم َق ــــه ــــاأَنَّ ــــَك َف

د  يتق�سَّ وكاأنه  رفعه،  اإال  و�سيعًا  ذلَّه، وال  اإال  عزيزاً  يدع  ال  ال�سالب؛  التغيير  الزمان  اآفة 

الجور في النا�س، وال يعجبه من اأحوالهم �سيء. والغريب اأن ال�ساعر ا�ستخدم كلمة )اأبنائه( 

ته لهم.  موريًا بالعتب على الزمان، ومحاواًل ا�ستمالته اإلى النا�س وتذكيره باأبوَّ

ويقول ابن ُجَبْير)2(:

ـــاِن وحـــقـــِدِه ـــزم ـــدر ال ـــْرُت عــلــى غ ـــبَ ــِدِه�ـــسَ ــْه ــسَ ــ� ـــاَف ِب ع ـــزُّ ــمَّ ال ــسُّ ــ� و�ـــســـاَب ِلـــَي ال

ــــْد ــم اأِج ــل ـــاِن ف ـــزم ــــــواَن ال بــــُت اإخ ــِدِهوَجــــرَّ ــع ــي حـــال بُ ــِب ف ــغــي �ــســديــقــاً جــمــيــَل ال

ـــُه واأِلـــْفـــتُـــُه ـــْرتُ ـــسَ ـــا� ــــم �ـــســـاحـــٍب ع َعــْهــِدِهوك ــِن  ــسْ ــ� ُح عــلــى  يَـــْومـــاً  ـــي  ِل فــمــا دام 

ــْم ــَل ــــِه َف ــُن َظـــنِّـــي ِب ــي ــ�ــس ــْح نـــي تَ ِلِزنِدِه))(وكـــم غـــرَّ ــي  ــداِح ــت اق ـــوِل  ط عــلــى  ي�سيُئ 

فالزمان غادر حقود يخلط ال�سم بالع�سل، واإخوانه ـ النا�س ـ يكثرون الغدر وال ي�ستقرون 

على حال اأبداً. وكفى بهم اأنهم كما قال ال�ساعر )اإخوان الزمان(؛ الأن هذه االأخوة دالة على 

ا�ستراكهم في ال�سفات. 

)1(  ابن خفاجة: الديوان 7)).

)2(  التطيلي، االأعمى: الديوان )2.

ْئ يل(. )ي�سيئ( كذا وردت يف الن�س؛ ولعلها )ُي�سِ  )((

Dahr_Andalusi_Book.indb   82 1/7/10   11:53 AM



83

ويقول الفازازي)1(:

ـــــ ــــــــاُن فــــفــــي تَــــقــــْل ــــــــزم ــــــــــــا ال ــــــــيَّ َعــــــجــــــاِئــــــُباأمَّ ــــــــَل ــــــِه َع ــــــِب ــــــُل ـ

ـــــــُع الـــَعـــطـــْيــــ ـــــــِج ـــــــْرتَ ــــعــــطــــي ويَ ـــــــٍط �ــــســــالــــُبيُ ـــــــْع ـــــــَو ُم ـــــــْه ـــــة َف ـــــيَ ـ

ـــــا  ـــــن ـــــــــــاُن وكـــــلُّ ـــــــــــزم لعــــــــــــــــــُب)2(َجــــــــــــــدَّ ال ــــــًا  ــــــي ــــــل ق اإل 

ــــــــــْدُت زخـــــــارفـــــــاً ــــــــــَق َجـــــــاذبـــــــتُـــــــهـــــــا واأُجـــــــــــــــــــــــاِذُبولــــــكــــــم َف

مـــــا ـــــلـــــزَّ ـــــت ل ـــــسَّ ـــــ� ـــــق ـــــــكـــــــم ت وَمـــــــ�ـــــــســـــــارُبول َمـــــــطـــــــاعـــــــٌم  ِن 

ــــــــم تــــــ�ــــــســــــُف مـــــنـــــهـــــا لـــــــــــّذٌة ــــــُبل ــــــائ ــــــس � ـــــــا  ـــــــه ـــــــي وف اإل 

ما  بيمناه  ُيعطي  اأبداً،  على حال  ي�ستقر  ال  التقلب  كثير  فهو  تتغير،  لم  الزمان  ف�سرورة 

اإال  اأبداً، ولي�س من لذٍة يعطيها  النا�س، وال ت�سفو م�ساربه  ي�سلبه بي�سراه، ويجّد حين يلعب 

وبين جنباتها اأًذى.

من حيث  �سابقه  من  اأقل  وهو  األف،  بغير  )الزمن(  بلفظة  اأي�سًا  نف�سه  المعنى  عن  وُيعبَّر 

ي))(: ْيد الَبَطْلَيو�سِ الكثرة؛ يقول ابن ال�سِّ

ــُه ــــــٍن ل ــى َزَم ــل ــــــْدواُن؟َخــِلــيــَلــيَّ َمــــْن يُــــْعــــِدي ع َوُع َعــَلــيَّ  َحــْيــٌف  ــى  ــ�ــسَ َق ــا  م اإذا 

ويقول ابن اأبي الِخ�سال)4(:

ـــــْن اأََخــــــــَذْت ـــــلُّ الــــمــــرِء َم ــــرُء ُك ــــم مـــُنوال ـــُه الـــزَّ ــــُه الــــُخــــُطــــوُب وَعـــ�ـــسَّ ــــْن ِم

ونالحظ في الن�سين اإقراراً �سبيهًا باليقين باأن الزمن البد جائر، وال م�ستعان على ق�سائه 

الأنه واقع حتمًا. 

)1(  الفازازي، عبد الرحمن: �سعره 127.

)2(  وردت يف الن�س )وكلَّنا(.

))(  البطليو�سي، ابن ال�سيد: �سعره )11.

)4(  ابن اأبي اخل�سال: �سعره ))4.

Dahr_Andalusi_Book.indb   83 1/7/10   11:53 AM



84

ويقول ابن �َسْهل)1(:

ـــٌل ــا�ـــصُ لَـــْي ـــاأْتَـــنـــي والـــنَـّ ــِلواأَنْـــــــــَت اأ�ـــسَ ــي ــِخ ــبَ ــــِن ال َم ــــزَّ ـــيَّ فـــي ال ـــَل وُجــــــْدَت َع

ويقول حازم القرطاَجنِّي )يتذكر معاهد وطنه وكيف اأوح�ست بعد اأن�سها()2(:

ِبها  ـــاَر  ـــسَ و� اإيــنــا�ــصٍ  بــعــد  ـــْت  ـــ�ـــسَ ـــاأَْوَح ــــاً بــــاأوتــــاِرَف ــــّاب ـــرُف الـــــحـــــوادِث َط ـــس �

ـــُه نـــًوى ـــْت ـــــى مـــا َجـــنَ ـــَب اأدن ـــوائ ــــاِركــانــت ن ــــك اأْدنــــــــى جـــنـــايـــاِتـــهـــا تَـــْهـــيـــيـــُج اأْف

ـــٍن ـــاٍن عــلــى زم ـــن ـــاأ�ـــس ـــٍر ب ـــف ــــصُّ ُظ ــــ� بــاأْظــفــاِر َوَع اأ�ـــســـنـــاٍن  َقــــــْرُع  اأو  َعـــ�ـــصَّ  قـــد 

ونالحظ في الن�سو�س ال�سابقة تكرار لفظة )ع�ّس( من�سوبة اإلى الزمن، وهذا ما يوؤكد ثقل 

االإح�سا�س ب�سطوته على ال�سعراء وعلى االأ�سياء اأي�سًا؛ الأن هذه المفردات تعبير ح�سي مكثف 

م�سحون بالتوتر.

قليل.  وهو  و)اأزمان(،  )اأزمن(  على  الجمع  �سيغة  في  و)زمان(  )زمن(  لفظتا  تاأتي  وقد 

يد الَبَطْلَيْو�سي )يمدح الم�ستعين باهلل())(: يقول ابن ال�سِّ

ـــْن نَــبــا ـــَم ــاً ِل ــان ــع ــتَ ــسْ ــ� ــاً ُم ــن ــي ــع ــتَ ــسْ ــ� ــا ُم ــي ـــــــاُن ف ـــُه اأْزَم ـــْت ــــْومــــاً وَعـــ�ـــسَّ ــــــٌن يَ ِبـــــِه َوَط

ويقول حازم الَقرطاَجنِّي)4(:

ـــُت بها ـــْم ـــِع نَ ــنــى ُغــــرٍّ  ــُم ــل ل اأْوُجــــــــٍه  ـــــرٍّ واأَْعــــ�ــــســــاِركـــم  ــا ُغ ــه ــِل ــث ـــي اأْزُمـــــــــٍن ِم ف

لـــٌة ــــٌم ُمـــبـــدِّ ــــْه ــــــــٌن بُ ـــم انْــــتَــــَحــــْت اأزُم ــــحــــاٍل واأطــــــــــــواراً بــــاأطــــواِرث ــــــاًل ب ح

ـــاٍب و�ــســمــَل ُمــنًــى ـــب ــَل اأْح ــْم ــسَ َقـــْت � ــــراِرَفـــَفـــرَّ ــــسْ ــــــــداٍء واأ� ـــْمـــَل اأْع واألَّـــــَفـــــْت �ـــسَ

ق  فاالأزمان في الن�س االأول تع�س، وفي الن�س الثاني تغير االأمور من حال اإلى حال، َفُتفرِّ

�سمل االأحباب وتجمع �سمل االأعداء. ويبدو وا�سحًا اأن ال�ساعر قد اأ�سار مبّكراً اإلى اأن هذا 

)1(  االإ�رصائيلي، ابن �سهل: الديوان 06).

)2(  القرطاجني، حازم: الديوان 46 - 47.

يد: �سعره )11. ))(  الَبَطْلَيْو�سي، ابن ال�سِّ

)4(  القرطاَجّني، حازم: الديوان 47.
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لة( فلو لم يقل )بهٌم( لكان التبديل  التغّير يحدث في �سورة �سلبية؛ الأنه قال : )اأزمٌن ُبْهٌم مبدِّ

التبديل،  �سّيق مجال  )بهٌم(  قال  عندما  ولكن  اإيجابًا،  واإّما  �سلبًا  اإما  اأحد وجهين:  يحتمل 

وقرنه بما يماثل ال�سفة االأولى التي ُو�سفت بها )االأزمن(.

ابن  يقول  كثير؛  وهو  ذاته،  المعنى  عن  ُمَعبِّرة  الجمع  ب�سيغة  اأي�سًا  )الليالي(  وتاأتي 

َعْبدون)1(:

ـــا ـــن ـــَرتَ ـــْث َع اهللُ  ـــــــال  اأق ـــي،  ـــال ـــي ـــلَّ ِل ـــاأ�ـــســـداِدمــــا  ـــــداداً ب ُع اأ�ـــــس ـــرِّ ـــس ـــ� ــا، تُ ــه ــن م

ــا ــه ــُل ــاِم ـــلَّـــْت اأن ــْمــَهــٍر �ـــسُ ــا �ــسَ ــن ـــت ق ـــلَّ باأْغماِد)2(َف ـــافـــاً  ـــْي واأ�ـــس ـــٍح  ـــْل َط ـــوِد  ـــُع ب

فلننظر اإلى ا�ستنكار ال�ساعر لفعل الليالي، وكيف �سّمنه دعاًء باأن يحفظه اهلل منها، وكاأنه 

يخ�سى اأن تبط�س به ال�ستنكاره فعلها، غير اأن ذلك لم يمنعه من اأن يدعو عليها بقوله: )�ُسلَّت 

االأ�سياء  ُتحيل  يقول  لها؛ الأنها كما  الذي يكنه  الكره  يعبر عن مدى  الدعاء  اأناملها(، وهذا 

االإيجابية اإلى اأ�سدادها ال�سلبية. 

ويقول ابن خفاجة في ن�سٍّ نالحظ فيه �سطوة الليالي على كل �سيء، حيث يبدو ال�ساعر 

اأمامها من غير حول وال قوة))(:

ِهــبـَـاتــهــا ــالــي  ــي ــّل ال ــــدي  اأي ـــْت  ـــَع ـــَج اْرتَ ـــاُباإذا  ـــه ــــُة هـــاِتـــْيـــَك الـــِهـــبـــاِت ِن ــــايَ ــــَغ َف

ــٍة ــبَ ــي ــِب ــسَ و� �ـــســـاحـــٍب  ـــــْن  ِم ـــا  ـــنَ ـــَع َظ ـــِن اإِيـــــــاُباأل  ـــي ـــنَ ـــاِع ـــمـــا ِمـــــن ظ ـــُه ـــْل لَ ـــه ف

الِبلى ـــى  اإل الــلــيــالــي  ـــْرُف  �ـــسَ ــِهــمــا  ِب ــــراِب تُـــــراُب َدَحــــا  ــــتُّ وُكــــــلُّ الـــــذي َفــــــْوَق ال

وفي ن�س ل�سفوان بن اإدري�س نالحظ اأن الليالي ُتقيِّد وتهّد العزم وال ت�سامح، وهذا �ساأنها 

اأبداً)4(:

ـــي ـــِن ـــْت ـــَح ـــاَم �ـــسَ ـــي  ـــاِل ـــي ـــل ال اأنَّ  ـــــو  ـــاول ـــَواب ـــَج ـــُم ال ـــُك ـــاِب ـــت ـــى ِك ـــَل ـــُت َع ـــْن ـــُك لَ

)1(  ابن عبدون: الديوان 128.

)2(  القنا: ال�سمهري الرمح ال�سلب املعتدل، وعود الطلح: عود هزيل فارغ اجلوف.

))(  ابن خفاجة: الديوان 217 - 218.

)4(  ابن اإدري�س، �سفوان: �سعره )).
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ـــــْذراً ــكــر ُع ــسُّ ــ� ــــدي عـــنـــَدُكـــْم فـــي ال ـــافــــاأُبْ ـــواب ـــثَّ ـــــن ثـَـــنــــاِئــــُكــــُم ال واأُجـــــــــــِزُل ِم

ـــَدتْــــنــــي الــِخــطــابــاولــــــكــــــنَّ الــــلَّــــيــــالــــي َقــــيَـّ اإلّ  ــــي  ــــت ــــْزَم َع ْت  وَهــــــــــدَّ

اإل  الأْحـــــــــبـَــــــــاُب  ــــَي  ــــلــــقــــاِن ت ِكـــتـــابـــافـــمـــا  اأو  ــــاً  ــــام ــــن َم اأو  ــــاً  ــــام ــــسَ �

ويقول ابن مرج الُكْحل)1(:

ـــي الــلَّــيــاِلــي ـــــا عـــمـــٍرو مــتــى تَـــْقـــ�ـــسِ ــَن ريــ�ــســياأب ــ�ــسْ ــــــنَّ َقــ�ــسَ بـــُلـــْقـــيـــاُكـــْم وُه

ــاً ــس ــ� ــَريْ ــسُ � اإلّ  َهــــــًوى  ــي  ــسِ ــ� ــف ن ــَريــ�ــصِ اأبـَــــــْت  ـــــْن �ــسُ ـــرِة ِم ـــزي ـــج ــــَد ال ــــْع ــــا بُ وي

ت ري�س ال�ساعر ـ كما يقول ـ ثم هو بعد  نالحظ في هذا الن�س اأن الليالي هي التي ق�سَّ

تمامًا  لل�ساعر  الفاعلية  اإنكار  يعني  ُيحب، وهذا  َمْن  مع  بلقائه  ت�سمح  اأن  منها  يطلب  ذلك 

واإل�ساقها بالليالي.

ومن االألفاظ التي تعبر عن المعنى ذاته: )الأيام( ب�سيغة الجمع، ووروده كثير اأي�سًا. يقول 

يد الَبَطْلَيْو�سي)2(: ابن ال�سِّ

ــُم ــُك ــْن ـــُل َع ـــاِئ ـــس ـــــي اأُ� ـــٍب اأنَّ ـــَج ـــــْن َع ــْدِروِم ـــِح والــ�ــسَّ ـــَواِن ـــَج ــَن ال ــي وَمـــْنـــزلـُــُكـــْم ب

ــهــا  ــلَّ ــَع ـــعـــِطـــُف الأيـّـــــــاَم فــيــُكــْم لَ ـــتَ اأدري واأ�ـــسْ كــمــا  ــاِت  ــق ــاب ــسَّ ــ� ال ــي  ــال ــي ــلَّ ال ــُد  ــي ــع تُ

وحدها  بيدها  التي  فهي  األفاظ،  من  �سبقها  بما  �سبيهة  الن�س  في  )االأيام(  �سورة  تبدو 

ت�ساريف االأمور، وال�سعراء ي�ستعطفونها عّلها تكرمهم ب�سيء يطلبونه، اأو تكف بالءها عنهم. 

ويقول ابن خفاجة))(:

ــبــيــبَــتــي ـــــــاُم مـــــاَء �ــسَ ـــِت الأي ـــن َقـــــَواِمـــــَي نـــاِعـــِم فـــــاإن غـــا�ـــسَ ــٍن م ــ�ــس ــغ ــــْت ب ومــــالَ

ــٍة ِهــمَّ ـــُن  اب مــِح مــنّــي  الــرُّ ــْدَر  ـــاِرِم لقد طـــاَل �ــسَ ـــس ـــَحـــَة � ـــْف ــــِه الـــعـــلـــيـــاُء �ـــسَ ـــهـــزُّ ب ت

)1(  ابن مرج الكحل: �سعره 124.

)2(  البطليو�سي، ابن ال�سيد: �سعره 104.

))(  ابن خفاجة: الديوان 9)2.
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ويقول اأبو الح�سن علي بن زيد النّجار)1(:

ـــِنـــي ــى َرَمـــْيـــنَ ــت ـــِع الأيــــــــاُم ح ـــنَ ـــْق ــــم تَ ـــــانول اأب ِبـــــُرْكـــــِن  اأو  ـــاٍم  ـــم ـــس � بـــعـــر�ـــص 

ــحــي ـــرِق يــحــكــي جــواِن ـــب ــــــوؤاُد ال ـــطـــاَر ُف ـــــَل َعـــْيـــنـــِيـــه الـــَحـــيـــا َفــبَــكــاِنــي َف واأر�ـــــس

فاالأيام دائمًا ت�سعى في خراب االإن�سان، حتى اإن الطبيعة لتاأ�سى على حاله، فيرق له البرق 

وتبكي عليه ال�سماء. 

ويقول ابن ُزهر الحفيد)2(:

ــَدْت ــمــاِك فــاأْقــ�ــسَ ـــُت الــ�ــسّ ــت كــبــدي اأخ يـُـخــطــيرم ول  ــُب  ــي ــس ــ� يُ راٍم  ِبـــاأبـــي  اأَل 

ــْت ــسَ ــ� َم اإْن  ــل  ــاخ ــخ ال ــن  ــي ب مـــا  ــة  ــب ــري ــــْرِطق ــــُق ـــــاَدِة وال ـــــِق ـــا بـــيـــَن ال بـــعـــيـــدُة م

ــوى  ــنَّ ــا ال ــن ــى اأُتــيــحــت ل ــهــا حــت ــت ب ــم ــِع ـــــــاِم تــــاأُخــــُذ مـــا تـُـعــطــي نَ ـــيَـــُم الأي كــــذا �ـــسِ

التي  �سيمها  اإلى  اأعطته، وعادت  ما  �سلبته  اأحب حتى  يهناأ بمن  ال�ساعر  االأيام  فلم تدع 

ُعرفت بها. 

 
ّ
َبِقي ابن  يقول  نادر،  ذاته، وهو  المعنى  )يوم( وتدل على  ب�سيغة  )االأيام( مفردة  وتاأتي 

نا�سبًا اإلى )اليوم( فعل القطيعة والجفاء))(:

ــــــي الــــتـّـــ�ــــســــافــــي ــــــا ف ــــــنَّ ـــــُن ُك ـــــح ـــــْهن ـــــَم ـــــِذي ـــــَل نـَـــــــْدَمــــــــانـَـــــــْي َج ـــــث م

ــــــــوٌم ـــــــرِم ي ـــــــ�ـــــــسَّ ـــــــال ــــــــى ب ــــــــاأت ـــــْه ف ـــــَم ـــــي ـــــل ــــــــــــــوُم َح ـــــــــــــــــه ي دونَ

وقد ياأتي المعنى ُمَعبَّراً عنه بلفظة )الجديدان(؛ وُيق�سد بها الليل والنهار، وهو قليل، يقول 

ابن االأّبار ذاكراً ما اأ�ساب االأندل�س من نكبات)4(:

ــلــى ـــَدهـــا َكـــــرُّ الـــَجـــِديـــَديْـــِن بــالــِب ـــهَّ ـــَع اتَ َكـــرَّ ــا  م ــتَــهــامــِة  الــُمــ�ــسْ ي  نف�سِ ــــْرَب  َك فــيــا 

)1(  ابن االأّبار: حتفة القادم )7 - 74.

)2(  ابن ُزهر: �سعره 140.

، يحيى: �سعره 8)).
ّ
))(  ابن بقي

)4(  ابن االأّبار: الديوان 206.
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قــــا لــنــا ـــــاً ريـــثـــمـــا َفــــوَّ ـــــواق ـــا ُف ـــن ـــْم ـــِع ْهرا)1(نَ الظَّ ــَم  ــ�ــسَ َق ِبــمــا  اأ�سابتنا  ــهــامــاً  �ــسِ

فتعاقب الليل والنهار جلب معه البلى والخراب اإلى االأندل�س، واإن كان هناك نعيٌم قد 

حماله فاإنما هو نعيم موؤقت، ريثما ي�ستعدان وي�ستكمالن اأ�سلحتهما بما يق�سمان به ظهور 

النا�س. 

ويقول حازم الَقْرَطاَجنَّي )في المديح()2(:

ــَد ِمــــَن الــِحــلــى ــدي ــج ــدان ال ــدي ــج ــي ال ــل ــْب ـــَهـــِج يُ ـــْن وِحـــلـــى ُعــــــاُه َجــــديــــدٌة لَــــم تُ

فالليل والنهار يبليان كل جديد، غير اأن محا�سن الممدوح تبقى جديدة من غير بلى.

ومن االألفاظ االأخرى التي ت�ستخدم للمعنى ذاته: )اَلمَلَوان(؛ وُيق�سد بها الليل والنهار، 

ار))(: وهو ا�ستخدام نادر. يقول اأبو الح�سن علي بن زيد النجَّ

داً ـــرِّ ـــ�ـــسَ ُم ــص  ــ� ــْي ل ـــَر  ـــده ال اأنَّ  ــــَي  ِل ــــدا  الَمَلَواِن)4( بَ ــَرَب  يَــ�ــسْ اأو  دى  ـــرَّ ال ــَص  ــوؤو� ُك

الليل والنهار جنديان من جنود الدهر، ولن يوقف الدهر م�سائبه  اأن  نالحظ في الن�س 

حتى يرتويا، وهذا ما يدل على اأن بط�سهما من بط�سه، واأنهما ال يختلفان عنه.

وقد ياأتي المعنى ُمعبَّراً عنه بلفظة )الحدثان(؛ وتدّل على الليل والنهار، وهذا ا�ستخدام 

نادر اأي�سًا. يقول ابن ُعَمْيَرة الَمْخُزومي))(:

ـــــاِء واإنـّـــمــــا ج ـــــرَّ ـــــاِء ال ـــــاأرج ـــُر ب ـــي ـــس ـــــــارُق الـــحـــدثـــاِن اأ� ـــي َط ـــِق ـــِري ـــُث َط ـــدي ح

فالذي ي�سغل ال�ساعر في حّله وترحاله اإنما هو حوادث الليل والنهار.

األفاظًا اأخرى دونما ت�سريح بهما؛  الليل والنهار، م�ستخدمًا  واإذا كان ال�ساعر يدل على 

ح بهما من غير اأدنى لبو�س، معبِّراً  مثل: )الجديدان( اأو )الملوان( اأو )الحدثان( فاإنه قد ُي�سرَّ

ق ال�سهم: جّهزه و�سّده، واأعّده لريمي به. ة ق�سرية. وفوَّ )1(  نعمنا فواقا: اأي مدَّ

)2(  القرطاجني، حازم: الديوان 1).

))(  ابن االأبار: حتفة القادم )7 - 74.

)4(  �رصَّد ال�سيء: َقلََّله.

))(  ابن االأبار: حتفة القادم )21.
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الليل  َيُحول  نالحظ كيف  القادم  الخ�سال  اأبي  ابن  ن�س  وفي  نادر.  وهو  ذاته،  المعنى  عن 

والنهار دون ق�ساء الحوائج، مثلهما في ذلك مثل الدهر)1(:

ــهــمــا دونَ ــــاَل  ح ـــٌة  ـــاَج ح مـــا  اإذا  ـــصَ يـَــــْعـــــتـــــذراِنوكـــنـــُت  ـــ� ـــي نـــــهـــــاٌر ولـــــيـــــٌل ل

ــاِء َمــاَمــهــا ــسَ ــ� ــَق ــي َحــَمــْلــُت عــلــى ظــْهــِر ال ــان ــــــَب زم ــــــــِزِم الإخــــــــواَن َذنْ ولــــم اأُل

وقد ُيَعبَّر عن المعنى ذاته بقولهم )الأْزلَُم الَجَذع(، ويق�سد به الدهر ال�سديد الكثير الباليا، 

وهو نادر. يقول حازم الَقْرطاَجنِّي من ق�سيدة في المدح نالحظ فيها اأن الدهر الذي عرف 

ب�سدته وكثرة بالياه يخاف الممدوح ويهابه)2(:

ـــْد ـــَق ـــبَّ جـــــوُدَك اآمـــــاَل الـــــورى َولَ ـــس الَجَذَعا))( اأ� ــــَم  الأْزلَ ُظــبــاَك  ــوُف  خ ــاَب  ــس اأ�

َلج(، وهو نادر. يقول  ومن ذلك اأي�سًا اأن ُيعبَّر عن المعنى ذاته باللفظين: )االآ�سال( و)الدُّ

ار)4(: اأبو القا�سم بن العطَّ

ـــــذا ــى اأبــــنــــاِئــــِه َوَك ــل ـــــاَر الـــــّزمـــــاُن ع لَــــُج ج ــــاُل والــــدُّ ــــس ـــا الآ� ـــاَرن ـــم ــال اأع ــت ــغ ت

لَج(. ويبدو المعنى وا�سحًا بالنظر اإلى ن�سبة فعل االغتيال اإلى )الآ�سال( و)الدُّ

وقد يعبَّر عنه اأي�سًا بـ )ناق�ص الِمَرْر(؛ والمق�سود به الدهر، وهو نادر؛ يقول ابن َعْبُدون))(:

عــثــرتَــنــا اهللُ  اأقــــــــــاَل  ـــي  ـــال ـــي ـــّل ل ـــِرمــــا  ـــيَ ـــهـــا يــــُد الـــِغ ـــْت مـــن الــلــيــالــي وخـــانَ

ـــــــْرَب قــاتــلــه ـــــــدارا وفـــّلـــت َغ اأُثـُــــِرهــــوت ِب ذاَ  ــــــاِك  الأم عــلــى  ــاً  ــب ــسْ ــ� َع وكــــان 

ــمــاً، وعــــاد على  ــا طــ�ــس ــه ــت اأخ ــت  ــق ــح ــرر واأل ــم ــا نـــاقـــ�ـــصُ ال ــه ــن ـــــاٍد ُوْجـــــرُهـــــم م ع

َداأْيَة(، ومعناه في االأ�سل )الغراب(، وهو نادر.  اأي�سًا ُمعبَّراً عنه بـ )ابن  وقد ياأتي الدهر 

)1(  ابن اأبي اخل�سال: �سعره 8)4.

)2(  القرطاجني، حازم: الديوان 76 - 79.

))(  اأ�سّب االآمال: منّاها.

)4(  ابن خاقان، الفتح: قالئد العقيان 688.

))(  ابن عبدون: الديوان 140.
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يقول ابن الّزّقاق)1(:

ـــٍة ـــيّ ن ـــد  ـــع ب ــــًة  ــــيّ ن اأ�ـــســـكـــو  اهلل  ـــراإلـــــــى  ـــده ـــهـــا عـــــوائـــــده ال ـــفـــنـــا مـــن يـــكـــّل

ــٌة ــك ــت ـــــن داأيـــــــــَة ف ــــــوٍم لب ــــــي كــــل ي ــُر اأف ــك ِب اأو  الـــمـــنـــازل  ــات  ــاح ــس ــ� ب عـــــواٌن 

وقد ت�سترك عّدة األفاظ في ن�س واحد، كاأن نجد )الليالي( و)االأيام( في ن�س، و) الدهر( 

ذاته،  المعنى  عن  التعبير  في  جميعًا  اتفاقها  على  يدل  وهذا  وهكذا.  ن�س،  في  )الزمان(  و 

وهي ظاهرة كثيرة جداً يكاد ال يخلو منها ن�س من الن�سو�س. يقول االأعمى الُتِطيلي جامعًا 

والتغيير  الفاعلية  معنى  في  ت�ساركها  فيه  يّت�سح  ن�س  في  و)االأيام(  و)الليالي(  )الدهر(  بين 

واالإ�ساءة)2(:

ــــــاِدرًة ــــوِب الــــدهــــر، ب ــــُذن ـــا اآخــــــذي ب ـــْم اأُكـــــْن ِمــنــهــا عــلــى َحــــَذِري ــن َعـــْتـــِبـــِه، ل م

ــا ــه ــبَ ــواِق ــــْم تـَــْجـــَهـــْل َع ــي ول ــاِل ــي ــلَّ ــــَي ال ــظــِرِه ــنَّ ــــاٍل مـــن ال ــــــَت عــلــى ح فــانــُظــْر واأنْ

ــــمَّ مــعــذرًة ــــي، ثُ ــــِرْدن ـــْوُت َف ـــَف ـــسَ ـــــَدريوقــــد � َك َكـــــــَدِر الأيـــــــاِم ل  ـــن  اإلــــيــــَك م

ـــٍة ـــي ـــُر اآل ـــي ـــي غ ـــقـــو�ـــصِ والــــَوتــــِرواعـــــَلـــــْم بـــــــاأنَّ الـــلـــيـــاِل ــن ال ــي َق ب ــى تُــــَفــــرِّ ــت ح

ويقول اأبو بكر بن ال�سائغ ابن باّجة جامعًا )الليالي( مع )الزمن())(:

ــي  ــال ــــْمــــَت ح ــــَك يــــا يــــزيــــُد َعــــِل ــــلَّ ــــَع ــُتلَ ــي ــق ل ــــــْد  َق ــــٍب  ــــْط َخ اأيَّ  َفـــتَـــْعـــَلـــَم 

ـــي ِب ــــا  م ِبــــِمــــثــــِل  ـــُت  ـــقـــي ب اإن  بــقــيــُتواإنــــــــي  اأْن  ـــي  ـــاِل ـــي ـــّل ال َعــــَجــــِب  ـــْن  ـــِم ف

ـــٍت ـــْخ ـــامـــتـــوَن: �ـــســـقـــاُء بَ ـــ�ـــس ـــِقـــيـــُتيـــقـــوُل ال ـــُر الـــ�ـــســـامـــتـــيـــَن لـــقـــد �ـــسَ ـــم ـــَع ل

ــي ــال ــي ــّل ـــــُم الأمـــــــــاُن ِمــــــَن ال ـــــَدُه ـــــْن ــُت؟ اأِع ــي ــِق ــَم ــــُن ال َم ــــزَّ ــا ال ــه و�ـــســـالـَــَمـــُهـــْم ب

 جامعًا بين حوادث )الدهر( وخطوب )الزمان()4(:
ّ
ويقول ابن بِقي

)1(  ابن الزّقاق: الديوان 171.

)2(  التُّطيلي، االأعمى: الديوان 66.

))(  ابن خاقان، الفتح: قالئد العقيان 6)7 - 7)7.

)4(  ابن بقي، يحيى: �سعره 18).
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يــ�ــســيــبـُـه ــَص  ــ� ــي ل ــــَر  ه ــــدَّ ال اأنَّ  ــــنَّ  ظ ـــن  ـــــه مـــــغـــــروُرم ـــــاِت فــــــاإنَـّ ـــــادث ـــــح ـــــال ب

ــــاً لــُخــطــوِبــِه ن ــــوِّ ــــَه ــــَق الــــزمــــاَن ُم ــــالْ ك الـــَمـــْقـــدوُرف ـــُث يـــجـــرُّ ـــــرَّ حـــي ـــــَج وانْ

تـَـــــُدْم ولـــــم  الأمـــــــــوُر  تـــقـــلَّـــبـــِت  ـــروُر واإذا  ـــس ـــ� ـــم ــــمــــحــــزوُن وال فـــ�ـــســـواٌء ال

و)االأيام(  و)الدهر(  )الزمان(  بين  جامعًا  بالل�س  المعروف  االإ�سبيلي  ْيٍد  �سِ ابن  ويقول 

و)الليالي(، من ق�سيدة مدحية)1(: 

ــُه ــابَ ــب ــس تَــــْخــــَلــــُقوافـــــى َفـــــــَردَّ عــلــى الــــزمــــاِن � ل  ًة  جـــــــــدَّ ـــــــاُه  ب ـــا  ـــس ـــ� وك

ــــَدٍء بها  ـــن �ــــسَ الـــدهـــِر م ــــــراِء  َم ونَـــــُق)2(وَجـــــا  ــــا والـــــرَّ ــهــا مــــاوؤُه ــي ـــَد ف ـــي ـــاأُع ف

ــرًة نَــ�ــسْ تَــــْنــــَدى  ـــــــاَم  الأي تـَــــرى  ـــا  م ــِرُق اأََو  ــي تُــ�ــسْ ــال ــي ــّل ــاً وال ــس ــ� ــْم ــــلَّ ِح ــــْذ َح ُم

تاأتي )االأيام( و)الليالي( و)الدهر( و)الزمان( و)االأ�سائل( في ن�س تظهر فيه كلها  وقد 

يئة؛ يقول ابن �َسْهل))(: نة واإما ُم�سِ ذات قدرة على الفعل، فهي اإما ُمح�سِ

ِلـــوْجـــِهـــِه اإلّ  ـــــــاُم  الأي ـــَحـــِك  تـَــ�ـــسْ ـــُلولــــم  ـــواِك ـــاِلـــفـــاِت ث كــــــاأنَّ الــلــيــاِلــي الـــ�ـــسَّ

ـــُر تـَــْجـــري بـــاأمـــِرِه ْه ـــزُّ ــجــوم ال ــن ــى ال ــتّ وحـــتـــى لــ�ــســاُن الـــدهـــِر عـــنـــُه يُـــجـــاِدُلوح

ــــِر �ـــســـبَّـــهـــتـُــُه بـــِه ــــده ـــول غـــــــروُر ال ـــل خــــاِتــــُلف ــــــــَك  وذل واٍف  ذا  ــــنَّ  ــــك ول

ــرٌة ــي ــج َه ــــاَن  م ــــزَّ ال اإن  الـــُهـــدى  ــــلاأمـــيـــَر  ــــَك زائ ـــُر ظــــلِّ ـــي ـــٌل غ ـــي ـــق واأنــــــــَت َم

ــُل اأتَـــْتـــنـــا ِبـــــَك الأيــــــــاُم عــنــد َمــ�ــســيــبــهــا ــاِئ الأ�ــس ــصِ  ــا� ي ــرِّ ال ــــْرَف  َع ــْت  ــبَ ــَل َج كما 

فاالأيام  والفاعلية؛  والحياة  بالحركة  تنب�س  كّلها  المعنّية  االألفاظ  اأن  الن�س  في  نالحظ 

ت�سحك وتاأتي بالممدوح اأي�سًا، والليالي تبدو كاأنها عاب�سة، والدهر يجادل جدال المغرور، 

والزمان �سديد الحّر، كنايًة عن ق�سوته، واالأ�سائل تجلب الروائح الطيبة. 

)1(  ابن �ساحب ال�سالة، عبد امللك: املن باالإمامة )6) - 66).

)2(  املراء: جمع مراآة.

))(  االإ�رصائيلي، ابن �سهل: الديوان 268 - 274.
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و)االأزمان(  )الزمن(  بين  جامعًا  الم�سهورة  ق�سيدته  في  ْندي  الرُّ البقاء  اأبو  ويقول 

و)الدهر()1(:

نُــْقــ�ــســاُن ـــــمَّ  تَ ـــا  م اإذا  ـــيٍء  ـــس � ــــُكــــلِّ  ـــ�ـــصِ اإنـــ�ـــســـاُنِل ـــْي ـــَع ــِب ال ــي ــط ـــا يُــــَغــــرِّ ب ف

ُدَوٌل ــا  ــه ــدت ــاه ــس � كــمــا  ــــــــوُر  الأم ـــي  ـــــــاُنه ــــُه اأزم ــــاَءتْ ــــس ُه زمــــــٌن � ــــرَّ ــــس مــــن �

ـــــٍد اأَح تُــبــقــي عــلــى  ــــــــّداُر ل  ال ـــــذه  �ـــســـاُنوه لـــهـــا  ــــــاٍل  ح عـــلـــى  يـــــــدوُم  ول 

ــٍة ــَغ ــاِب ــس ـــُر َحـــْتـــمـــاً كــــلَّ � ـــده ُق ال ــــزِّ ــــَم يُ
وُخْر�ساَن)2( ــاٌت  ــيَّ ــَرِف ــسْ ــ� َم نـَــبـَــْت  اإذا 

الق�سوة  على  تدل  قد  اأنها  ال�سابقة  االألفاظ  اإلى  ُتن�سب  التي  االأفعال  على  يالحظ  ومما 

و)الُعجب(،  و)الجور(،  و)الفتك(،  )كالع�ّس(،  االأغلب  االأعم  وهو  والبط�س،  والعنف 

و)الغرور(، و )ال�سطو(، و) اال�ستبداد(... الخ. وقد تدل على الوداعة والود، وهو قليل اإذا 

ما قي�س باالأول؛ مثل )االإ�سراق(، و) االبت�سام(، و)الفرح(... الخ. وهذا يدل على اأن النظرة 

العامة اإلى الدهر تقرن فاعليته باالإف�ساد والتغيير ال�سالب.

)1(  الرندي، اأبو البقاء: �سعره 4)1.

)2(  ال�سابغة هي الدرع، وامل�رصفيات: جمع م�رصيف؛ وهو ال�سيف، واخلر�سان: جمع خرا�س؛ وهو الرمح.
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ثانياً ـ ح�سور الدهر 

• المعاني.	

• المو�سوعات.	

• العاقات.	
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معاني الدهر في الن�سو�ص

ن؛ اأي  اأن االإن�سان كائن متزمِّ اإلى  اأ�سرنا في مبحث الدافع الوجودي من الف�سل االأول 

اأنه يعي�س في زمان، زمان جماعي يخ�س ح�سارًة برّمتها اأو �سعبًا اأو قبيلة اأو تجمعًا ب�سريًا، 

وزمان فردي يخ�س اإن�سانًا بعينه، وهذا دال على اأن الزمان ل�سيق بالوجود االإن�ساني.

ولما كان كل اإن�سان ذاتًا م�ستقلة وكيانًا فريداً ال ي�سبه اأحداً غيره، دّل ذلك على اأن موقفه 

د بتعدد الذوات الب�سرية التي تتبنى هذا الموقف، واإن االإقرار بمثل هذه النتائج �سيقود  متعدِّ

اإلى االعتراف بفروقات مختلفة، توؤثر في حركة المعاني المنوطة بمفهوم الدهر في المادة 

المدرو�سة، تبعًا الختالف قائليها، والختالف ال�سياقات التي ترد فيها. وهذه حقيقة اأكدتها 

الدرا�سة االإح�سائّية للن�سو�س.

العالقة  تفر�سها طبيعة  البداية  الزمان، وهذه  الدهر هو  معاني  به من  نبداأ  ما  ولعل خير 

بينهما؛ اإذ لي�س غريبًا القول اإن الزمان باطن الدهر، فالدهر ـ كما مر تعريفه في المدخل ـ قّوة 

زمنية فاعلة، فال يخلو اإذن من �سبغة زمنية.

وفي اإطار هذا المعنى نف�سه تتباين الن�سو�س فيما بينها بفروقات دقيقة في المعنى، فمن 

وقد  المتعين.  وغير  �شرط،  اأو  بقيد  المقّيد  غير  المطلق(  )الزمان  على  الدهر  يدل  اأن  ذلك 

الحظنا في الن�سو�س التي تن�سوي تحت هذا الق�سيم اأن معنى الزمان المطلق يختلف فيها من 

ن�سٍّ اإلى اآخر، فمن ذلك اأن يدل على االمتداد بغير حدود. يقول ابن خفاجة)1(:

ـــكـــٍر ـــــَك ِب ــــــٍد ل ــــــا بـَــــْكـــــٍر كــــم يَ ــــا اأب ِخــتَــاَمــْهي يَــُفــ�ــصَّ  اأن  ــَر  ــْك ــسُّ ــ� ال ــِت  ــام ــس �

المقـ ــتــ�ــصِ  وان �ــســاِبــحــاً  هـــَر  الـــدَّ لَمْه)2(فــاركــ�ــصِ  ْعَد  ال�سَّ ِحِب  وا�ست�سْ �سيفاً  ـــداَر 

فلما كان �سياق االأبيات دااًل على المدح، وال�سيغة التي جاء بها الدهر دالة على الدعاء 

د بالدهر زماٌن طويل البد له من نهاية مهما طال،  اأّدى ذلك اإلى اأنه من غير الالئق اأن ُيق�سَ

)1(  ابن خفاجة: الديوان 9)1.

)2(  الالمة: هي عدة احلرب؛ وُترك الهمز تخفيفًا.
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اأو اأن ُيق�سد به زمان ال�ساعر اأو الممدوح، اأو حتى زمان الدنيا؛ اإذ ال يريد ال�ساعر اأن يدعو 

للممدوح بال�سعادة في زمان محدود، بل يريد اأن ُيطِلق �سيغة الدعاء في الزمان المطلق من 

المطلق في  الزمان  اإلى  ننظر  اأن  ن  المدح والدعاء، ولذلك َيح�سُ �سياق  لتنا�سب  غير حدود 

الن�س من حيث هو امتداد زمني. 

وفي ن�س اآخر للفازازي نالحظ اأن معنى الزمان المطلق ياأخذ وجهة اأخرى مختلفة عن 

:)1( سابقتها. يقول في مدح الر�سول�

ــِمــيِّ َعــتــيــَدٌة ــِد الــهــا�ــسِ ــق ــف ــي ل ــون ــُج ــسُ ـــُه بــعــيــَدٌة� ـــن ــــدي والــــــــداُر م ــــِب وفــــي َك

هــــُر وهــــي َجـــِديـــدٌة ــــدَّ ـــُل يَــْبــلــى ال ـــاب ـــِديَـــدٌة ب ـــُه �ـــسَ ـــْن ار َع ــــــدَّ ــــاأي ال ـــرُة ن ـــيَ ـــِج َه

فلي�س المق�سود بالدهر هنا زمانًا مطلقًا من حيث امتداده، واإنما ُيراد به الزمان المطلق 

من حيث ذاته المرتبطة بالتغيير المف�سد، يدل على ذلك مفردتا )يبلى( و)جديدة(. فالن�س 

ينظر اإلى مفهوم الزمان بمنظار البلى والجّدة، ولذلك لي�س مهمًا امتداد الزمان من عدمه، بل 

المهم هو الزمان من حيث اقترانه بالتغيير المف�سد.

الزاويتين  عن  تختلف  زاوية  من  ولكن  المطلق،  الزمان  بمعنى  اأي�سًا  الدهر  ياأتي  وقد 

ال�سابقتين؛ يقول ابن �َسهل في المدح)2(:

ــوُد ــس ــ� ــْق ــــُرَك بــالــهــدى َم ــــاأم ـــ�ـــصْ ف ـــَه ــيــُدانْ ــِع ــى الأنــــــاِم �ــسَ ـــَت عــل ـــاأن ـــْد ف ـــَع ـــسْ وا�

ُكلُّها ـــْد�ـــٌص  ُق ــَت  ــْل ــَل َح ــُث  حــي ــُد والأر�ــــــصُ  ــي ــــَك ِع ــــاِن ـــي زم ــــُر اأْجــــَمــــُع ف ــــده وال

يفيد  ال  المف�سد  بالتغيير  المرتبط  الزمان  ووجه  �سيء،  على  يدل  ال  هنا  االمتداد  فوجه 

في �سيء اأي�سًا؛ الأن المراد هو الزمان المطلق من حيث هو جماع الأزمنة مرتبطة باأ�سخا�س 

وممالك غبرت، يدل على هذا مفردة )اأجمع( والبيت الذي يلي البيتين، حيث يقول فيه:

ــُه ــالَ ــُد ح ــسُ ــ� ــْح ـــاِن عــلــيــَك يَ ـــزم ــوُدمــا�ــســي ال ــمــحــ�ــس ال ـــِد  الـــحـــا�ـــسِ غـــيـــَظ  لزاَل 

)1(  الفازازي، عبد الرحمن: ديوان الو�سائل املتقبََّلة 6)1.

)2(  االإ�رصائيلي، ابن �سهل: الديوان 91.
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فعندما ُنقارن تلك االأزمنة التي مّرت بزمان الممدوح يظهر الفرق ل�سالحه، وكاأن الدهر 

اأراد بذلك الزمان المطلق من حيث هو  قطٌع زمنية متعاقبة، وعندما قال: )والدهر اأجمع( 

ح�سيلة جمع االأزمنة الما�سية واالآتية اأي�سًا، دليل ذلك قوله في البيت الذي يلي ال�سابق:

ـــِه َغــــْيــــَرُه ـــي ــــــت ف ــــــٌت اأن ـــوُدويــــفــــوُق وق ــٌد وَمـــ�ـــسُ ـــيِـّ ـــي �ـــسَ ـــاِل ـــي ـــّل ـــى ال ـــتّ ح

فالوقت الذي يكون فيه الممدوح يفوق ما خاله من االأوقات الما�سية واالآتية، وهذا 

التي خلت  لالأزمنة  الذي هو ح�سيلة جمع  المطلق،  الزمان  هنا هو  الدهر  باأن  القول  ُيعّزز 

واالأزمنة التي �ستاأتي.

�ْسُتِري  وربما دل الدهر على الزمان المطلق، من وجوه عدة ال من وجه واحد. يقول ال�سُّ

عن الذات االإلهية)1(:

ـــــْدَرَة ذاِتـــــِه هــــِر �ـــــسِ ــــــــَن الــــدَّ ـــــام ُدَويْ ِحْرنا اأق ــِه  ــِف َو�ــسْ فــي  ــُكــلِّ  ال ــُف  َوَو�ــسْ ونــحــُن 

فاهلل عز وجل خارج عن الخ�سوع للزمان من كل الوجوه؛ من حيث هو امتداد، ومن 

التي  ُمغيِّر ُمف�سد، ومن حيث زمنيته، ومن كل الوجوه  حيث هو مخلوق، ومن حيث هو 

يمكن تخّيلها؛ الأن الخالق ال يخ�سع لقوانين مخلوقاته، ولما كان الزمان مخلوقًا هلل وجب 

بذلك اأن يخرج عنه من كل االعتبارات.

وقد ياأتي الدهر دااًل على الزمان المطلق من حيث زمنيته؛ اأي من حيث هو مجموعة 

�سافي)2(: دورات زمنية متتالية، اأو اأوقات �سارية. يقول الرُّ

ــــِة ُمـــ�ـــســـتـَــِقـــرٌّ ــــاَف ــــِخ ــــي ال هوُر))(وِجــــــــــْذٌم ف الدُّ ـــِه  ـــِت ـــالَ ـــس اأ� عــلــى  ــــرُّ  ــــُم تَ

فالخالفة متاأ�سلة في الممدوحين، وجذورها قوية فيهم، ولذلك تتعاقب عليها االأزمنة، 

من غير اأن تتبّدل اأو تتغّير.

وهناك وجوه اأخرى في معنى الزمان المطلق يختلف بع�سها عن بع�سها االآخر بدرجات 

)1(  ال�س�سرتي، اأبو احل�سن: الديوان 74.

)2(  الر�سايف، اأبو عبد اهلل: الديوان 87.

))(  اجلذم: هو االأ�سل، وجذم الرجل: اأهله وع�سريته.
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قليلة، ولعل لكل ن�س خا�سية تميزه من غيره، ولو �سرعنا نحلل الن�سو�س كّلها لخرجنا عن 

الق�سد الذي من اأجله عّرجنا هذا التعريج، ولذلك �سنكتفي بما �سرحناه من وجوٍه للزمان 

المطلق.

بخبرة  مقترن  هو  حيث  من  الدهر  اإلى  النظر  الزمان  جناح  تحت  اأي�سًا  ين�سوي  ومما 

وحا�سر  ما�س  اإلى  هنا  الزمان  ينق�سم  ولذلك  الزمان،  بتاريخيَّة  ووعيه  الحياتية،  االإن�سان 

وم�ستقبل. يقول االأعمى التُِّطيلي في المدح)1(:

ــًة ـــلـــوِك الأر�ــــــصِ قــاِطــب ــِر ُم ــي بُوايــا اأخــــَت خ نُ�سِ واإُن  ــوا  ــُم ــسْ اأُ� واإن  وا  ـــــدُّ اأُِع واإن 

ــــكــــٍر، وخــــيــــُرُهــــُم ـــــــو ب ـــٌد، واأب ـــم ـــح ــبـُـوام ــمــا ُحــ�ــسِ ــــّزاً ُكــلَّ ــِك ِع ــبُ ــ�ــسْ ــْحــيــى، وَح يَ

ـــُم ـــِه ـــصِ ُكـــلِّ ـــا� ـــن ــُبثـــاثـــٌة ُهـــــْم ُمـــــــراُد ال ــَق ــْرتَ ، ومـــوجـــوٌد، وُم ــصٍ ــا� ــِر: م ــده ــال ك

فللممدوحة اأن تفخر باإخوتها الثالثة الذين هم كمراحل الزمان، ما�ٍس وهو االأخ الذي 

ق�سى، وموجود وهو االأخ الذي بيده االأمر االآن، ومرتقب وهو االأخ الذي ُيرجى اأن يقوم 

باالأمر بعد اأخيه.

دة وا�سحة الحدود. يقول  وقد يراد بالدهر الزمان الطويل من غير اأن تكون له مدة محدَّ

:)2(
ّ
ابن َبِقي

ــا ــه ــتُ ــْع ــَل ـــِد الإلــــــــِه َخ ـــب ـــــُلعـــلـــيـــَك اأبــــــا ع ـــوُم َدلِئ ـــج ـــنُّ ــا الــــبــــْدُر َطــــــْوٌق وال ــه ل

ــِرهــا ــْم ُع ـــوِل  ط ــي  ف هـــُر  الـــدَّ اإلّ  ـــَي  ِه ــُل ومـــا  ــاِئ ــس والأ� حى  ال�سُّ فيها  ــْن  ــُك ي ــم  ل واإن 

فعندما قال ال�ساعر )وما هي اإال الدهر في طول عمرها( دل هذا التخ�سي�س على اأن الذي 

يهمه من الزمان طوله فقط، من غير تحديد لمدة هذا الطول. 

راج))(:   ويقول ال�ساعر نف�سه في مدح اأبي الح�سين بن �سِ

)1(  التطيلي، االأعمى: الديوان 18.

)2(  ابن بقي، يحيى: �سعره )4).

))(  ابن بقي، يحيى: �سعره 06).
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ــدو ــب ــص ي ــ� ــي ـــــــــراً ل ــــــــاَم الــــِعــــْلــــُم َدْه ــــٍف ِخـــــــــداِج)1(اأق ــــتَ ـــوى نُ ـــس ـــُه � ـــن لـــنـــا م

ـــاِت َجـــْهـــٍل ـــم ـــُل ـــي ُظ ـــا�ـــصُ ف ـــن ـــــان ال ـــراِج وك َفـــَمـــا ُجـــِلـــيَـــْت ِبـــَغـــْيـــِر بــنــي �ـــسِ

ابن  جاء  الجهل، حتى  بظالم  محاطين  العلم  عن  بعيدين  طوياًل  زمانًا  النا�س  عا�س  لقد 

ن  راج يح�سُ راج واأ�ساء ما كان معتمًا. فلكي يتم المعنى الذي يريده ال�ساعر من مدح ابن �سِ �سِ

راج بما ي�ستحقه من ف�سل، فلو كان  م ابن �سِ في الدهر اأن يكون دااًل على الزمان الطويل ليقوَّ

المق�سود بالدهر زمانًا ق�سيراً اأو مدة زمنية محّددة البداية والنهاية لما �سعرنا بف�سل الممدوح 

على النا�س؛ الأن معاناتهم من طول مدة الجهل �ستكون ق�سيرة، وهذا ما ال يريده الن�س. 

ويقول ُمحيي الدين بن َعربي)2(:

ــــَرٌد ــــْف ــــٌب ُم ــــري َحــــِزنــــا�ـــســـاحـــُب الـــقـــْبـــ�ـــصِ َغ ـــِه  ـــي ـــل ع ـــاً  ـــط ـــسْ ـــ� ب راأى  اإْن 

ـــرًة ـــي ـــي غ ـــف ـــخ ـــِط يُ ـــس ـــ� ـــب ــــــدي الـــِمـــنـــنـــاوخــــلــــيــــُل ال ــــــْب ـــــرَّ بـــــاريـــــِه ويُ �ـــــسُ

�ـــســـاِحـــكـــاً اإلّ  هــــــَر  الــــــدَّ ــــــــراُه  ت ـــا ل  ـــِرن ــــــْد ُق ــــه َق ـــَن ب ـــسْ ـــ� ـــُح ـــُر ال ـــسِ ـــ� ـــْب تُ

تراه �ساحكًا،  ابن عربي بكالمه: متى ما جئته  يق�سده  الذي  اأن هذا  فالن�س يدل على 

ُيف�سد  اآخر للدهر قد  اأي معنًى  الزمان الطويل؛ الأن  اأن يدل الدهر هنا على  ولذلك يح�سن 

الُمراد؛ مثل الزمان الق�سير، اأو الممتد باالإطالق.

وقد ياأتي الدهر دااًل على الزمان الق�سير. يقول حازم الَقْرطاَجنِّي))(:

لْم ليتََك  الــِعــْطــِف  ــَن  ــْي لَ الــَقــْلــِب  ــَي  َقــا�ــسِ ــايــا  ـــَك الـّــــذي لن ـــْن ـــْد قــ�ــســا ِم ــمــا ق ـــقـــِرْن ب ت

ُمــقــاطــَعــًة اأو  ــئــَت و�ــســاًل  �ــسِ َكــْيــَف  ـــْن  ــلــوانــا ُك ـــَر �ــسُ ْه ـــدَّ طـــيـــُق ال ــُت َعـــْنـــَك اأُ ــ�ــسْ ــَل َف

تعّلقه  ل�سّدة  االأحوال  من  حال  اأي  على  يحبه  الذي  فراق  ي�ستطيع  ال  اأنه  ال�ساعر  يريد 

اإلى القول باأن الدهر هنا يدل على الزمان الق�سير؛ الأنه لو كان دااًل على  به، ولذلك نميل 

)1(  نتف خداج: قطع �سغرية ناق�سة.

)2(  ابن عربي، حميي الدين: الديوان 19.

))(  القرطاجني، حازم: الديوان 118.
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الزمان الطويل لف�سد المعنى؛ اإذ ي�سبح المراد اأن ال�ساعر ال يطيق فراق محبوبه زمانًا طوياًل، 

وهذا يوحي باأنه قادر على تحمل فراقه، ولكن لزمان ق�سير فقط، وهذا مما ال ينا�سب �سوق 

المحب. 

ندي معّزيًا)1(: ويقول اأبو البقاء الرُّ

�ــســائــبُــُه الــُحــْجــِب  وراِء  ــــْن  ِم ـــُه  ـــابَ ـــسَ ثُـــَعـــِلاأَ� بَـــنـــي  ـــن  م لأرمــــــى  ـــوَن  ـــمـــن ال اإنَّ 

فـــاَرَقـــُه ـــم  ث ـــــــراً  َدْه ـــَك  ـــْل ـــُم ال ـــــُزِل وزاوَل  يَ ـــم  ل الـــفـــخـــُر  وذاَك  ــه  ــن ع وزال 

ر؛  اعتادت النا�س عندما تفقد عزيزاً اأو قريبًا اأن ت�سف المّدة التي عا�ستها قريبة منه بالِق�سَ

فاإن  واإن كان طوياًل. ولذلك  المرء بطوله،  ي�سعر  اأن  �سريعًا من غير  يمر  ال�سعادة  الأّن زمن 

المعنى يقت�سي اأن يكون الدهر دااًل على الزمان الق�سير، ومما يوؤكد ذلك ال�سطر االأخير من 

البيت الثاني، فال�ساعر يريد اأن يقول: اإن المتوفى على الرغم من بقائه في الملك زمنًا ق�سيراً 

فاإن الفخر الذي حازه �سيبقى اأمداً طوياًل. فلو كان الدهر يدل على الزمان الطويل لف�سد هذا 

المعنى القائم على الت�ساد بين ق�سر مدة حكمه وطول مدة فخاره.

التُِّطيلي  االأعمى  يقول  الدنيا.  والنهاية؛ كزمان  البداية  مدة محددة  بالزمان  ُيق�سد  وقد 

يرثي زوجه)2(:

ــَي بــالــُمــنــى  ــسِ ــ� ــْف ــِك نَ ــي ـــْل ف ـــلِّ ــي اأع ــن ــي هـــِر َدِع الـــدَّ اآخـــــَر  ــي  ــق ــتَ ــْل نَ األ  خـــْفـــُت  ـــْد  ـــَق َف

يعلل ال�ساعر نف�سه باالأماني خوفًا من اأاّل يرى زوجته في اآخر الدنيا؛ يق�سد يوم المح�سر. 

ولكي يكتمل هذا المعنى البد اأن يدل الدهر على زمان الحياة الدنيا؛ الأنه ال يفيد في �سيء 

اأن نعّده دااًل على زمان طويل، اأو ق�سير. 

ويقول غالب االأن�ساري في ن�س يذكرنا بالتعبير ال�سائع )متاع الحياة الدنيا ق�سير())(:

ًة ـــُر ُمـــــدَّ ـــس ـــ� ــــدهــــِر اأق ــــاُع هــــذا ال ــــت ــا وم ــه ــَل اأه ــــروَءِة  ــــم ال ذو  يُـــقـــاِبـــَح  اأن  مـــن 

)1(  الرندي، اأبو البقاء: �سعره 144.

)2(  التطيلي، االأعمى: الديوان 71.

))(  ابن االأبار: حتفة القادم 196.
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بالحقل  ل�سيقة  الجديدة  تبقى  اأن  على  باأخرى،  مفردًة  ا�ستبدل  اأنه  الن�س  فعله  فالذي 

الحياة  كانت  فلما  جدتها.  تقت�سيها  التي  الزوائد  بع�س  مع  االأولى،  للكلمة  نف�سه  الداللي 

الدنيا ق�سيرة -كما دل على ذلك الوعي الديني- محّددة النهاية، وجب اإذن اأن يكون الدهر 

مرهونًا بزمان الحياة الدنيا ال غيره.

د البداية والنهاية زمان ال�ساعر وعمره. يقول الفازازي في مدح  وقد يراد بالزمان الُمَحدَّ

:)1( الر�سول

ــُب مـــنِّـــَي جــاِنــحــا ــل ــق ــى ال ــح ــسْ ــالأحـــمـــد اأ� ــازح ن كـــــاَن  واإْن  ــــــْرٍب  ُق ــى  ــل ع اأراُه 

ـــــــِرَي مـــاِدحـــا كـــِر دْه ـــذِّ ـــال ــُت لــــُه ب ــع ــط ــحــا ق ـــِه جــواِن ـــي ـــْوِقـــي اإل ــى �ـــسَ ــــُت عــل َطــــَويْ

فالمق�سود بالدهر في الن�س زمان محدد هو عمر ال�ساعر، ويختلف هذا عن القول باأنه 

ع�سر ال�ساعر؛ الأن الن�س ال يريد الع�سر من حيث هو مراآة لالأو�ساع الثقافية واالجتماعية 

وال�سيا�سية، واإنما اأراد زمان ال�ساعر؛ اأي المدة من الزمان التي تبداأ بوالدته وتنتهي بوفاته.

يد  دة من غير اإ�سارة اإلى طولها اأو ق�سرها. يقول ابن ال�سِّ وقد يراد بالزمان مّدة زمنية محدَّ

الَبَطْلَيْو�سي)2(:

ــْلــبــي ــــى َق ــُب اإل ــي ــحــب ـــــَت ال ــــا عـــامـــٍر اأن َحــْرِباأب فــي  ــَك  ــاِب ــتَ ِع ِمــْن  ـــراً  ــُت دْه ــْن ُك واإْن 

ال�ساعر  الأن  لل�سياق؛  الموافق  المعنى  لف�سد  ق�سيراً  زمانًا  بالدهر  المق�سود  كان  فلو 

يخاطب الممدوح بعد اأن ت�سافيا من عتاب بينهما، ومن غير الالئق اأن يقول له: لقد �سعرت 

بالقلق وعدم اال�ستقرار فترة ق�سيرة، هي مدة عتابك لي؛ الأن هذا دال على ا�ستخفاف ال�ساعر 

بعتاب الممدوح له، حتى اإنه لم يكد ي�سعر به. ولو كان المق�سود بالدهر زمانًا طوياًل لف�سد 

له لقد  ال�ساعُر الممدوح وجهًا لوجه، ويقول  اأن ُيخاطب  اإذ من غير الالئق  اأي�سًا؛  المعنى 

كانت مّدة عتابك لي طويلة جداً؛ ففي ذلك غمٌز من قناة الممدوح الأنه ُي�سعره بخطئه تجاه 

ن اأن يدل الدهر على مدة محّددة ال طويلة وال ق�سيرة، هي مّدة عتاب  ال�ساعر. ومن ثم َيح�سُ

)1(  الفازازي، عبد الرحمن: ديوان الو�سائل املتقبَّلة 87.

)2(  البطليو�سي، ابن ال�سيد: �سعره 98.
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الممدوح له. 

وفي المعنى نف�سه يقول ابن �َسْهل راثيًا)1(:

ــي غنًى ف َدْهـــــراً  ــاُء  ــي ــْل ــَع ال ـــِك  ب ــْت  ــسَ ــا� ـــــــــداُم َع ـــا الإْع ـــه ـــَع ـــَح ربْ ـــبَّ ـــوَم �ـــس ـــي ـــال ف

اإذ ال�ساعر ي�سوق المدح في الرثاء، ولذلك يف�سد  ُن هنا؛  فالقول بق�سر الزمان ال َيْح�سُ

المعنى لو قال: لقد عا�ست النا�س بك مدة ق�سيرة في غنى، فهذا من باب الذم؛ الأنه دال على 

قلة كرم المرثية حتى �سعر النا�س بق�سر زمان كرمها. ولو كان المراد بالدهر زمانًا طوياًل لما 

ا�ستوى المعنى اأي�سًا؛ فهو ُي�سعر باأن النا�س قد �سبعت من غنى المرثية الأنها نعمت بها طوياًل، 

وهذا يعني اأنها ال ت�سعر بفداحة الم�ساب؛ الأن طول غناها بكرم الفقيدة قد اأ�سبعها. ويجدر 

مرافقتها  بطول  �سعورها  عن  التعبير  اجتناب  من  الرثاء  في  العرب  اعتادته  ما  نن�سى  اأاّل  بنا 

ُن اأن يدل الدهر هنا على مدة زمنية بعينها هي مدة حياة المرثية، من  للمرثي، ولذلك َيْح�سُ

غير اإ�سارة اإلى طولها اأو ق�سرها.

االأعمى  يقول  بعينها.  اإلى لحظة  ي�سل  الدهر حتى يكاد  بالزمان من  المراد  يق�سر  وقد 

التُِّطيلي مادحًا)2(:

ــِه ب اأراَك  ل  ِبـــــَدْهـــــٍر  َعــــَلــــيَّ  َول اأْعـــــــــِزْز  ــــــــدُّ وال الأيـــــــــاَم  اآراوؤَك  ــــر  ــــدي تُ

فال�ساعر في �سياق المديح، وهو يعبر عن مدى تعلقه بالممدوح، فيقول: اإنه غير قادر 

على تحمل دهر ال يكون الممدوح فيه ذا مكانة عالية. فلو قلنا: اإن الدهر هو الزمان الطويل 

لكان الكالم يدل على اأن ال�ساعر غير قادر على تحمل زمان طويل ال يكون الممدوح فيه ذا 

مكانة، وهذا يعني اأنه لو كان زمانًا ق�سيراً لتحمله ال�ساعر، ولكنه لما كان طوياًل لم ي�ستطع 

اأن يمر به زمن ق�سير ال يكون فيه  تحمله. وفي هذا �سوء اأدب مع الممدوح؛ الأنه يقبل له 

يت�ساءل حتى ي�سبح  ٍر زمني  ِق�سَ الن�س على  الدهر في  اأن يدل  �َسيِّداً. ولذلك فمن االأجدى 

لحظة عابرة، وبهذا يكون المعنى: اإن ال�ساعر غير قادر على تحمل لحظة من الزمان ال يكون 

)1(  االإ�رصائيلي، ابن �سهل: الديوان 7)).

)2(  التطيلي، االأعمى: الديوان 118.
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الممدوح فيها �سيِّداً ذا مكانة وجاه، وبذلك ي�ستقيم �سياق المديح، ولقد �ساعد مجيء لفظة 

الدهر ب�سيغة التنكير المنونة )دهٍر( على تاأكيد معنى التقليل.

الزمنية، لكنه  يبتعد كثيراً عن مفهوم  المعنى ال  الع�سر. وهو بهذا  الدهر على  وقد يدل 

يقرن به ملحقات اأخرى؛ اإذ الع�سر دال على االأحوال االجتماعية وال�سيا�سية والثقافية واأمور 

الحياة عامًة بالقيا�س اإلى مرحلة زمنية ما، �سواء كانت مرحلة َمِلٍك اأم مملكٍة اأم �سخ�س بعينه؛ 

اأي اأنه قد يكون ع�سراً عامًا اأو خا�سًا.

فمما دل على الع�سر عامة قول ابن َعْبُدون)1(:

ــــراِع ــــيَ ال ـــِة  ـــنَ ـــسِ ـــ� ـــاألْ ب ل  الّزماِع)2(�ـــســـاأْطـــُلـــُب  ــــدي  اأي ــن  م ــظِّ  ــح ال ذا  ــوى  �ــس

ــِه ــي ــــاُب ف ــــس ـــاعـــِت الأحــــ� ـــــٍر �ـــس ـــــَدْه ـــرِّ الـــُمـــذاِع ِب ـــي الـــ�ـــسِّ ـــــــراأِي ف �ــســيــاَع ال

لقد �ساعت االأح�ساب في هذا الع�سر ك�سياع ال�سر اإذا ما اأُذيع، فالدهر هنا ال يدل على 

زمان مطلق اأو طويل اأو ق�سير، بل هو دال على الع�سر من غير اأن يحّده ال�ساعر ب�سيء بعينه، 

من مثل دولة اأو �سخ�س.

الممدوح، فمما دل على ع�سر  اأو  ال�ساعر  الدهر على ع�سر خا�س؛ كع�سر  يدل  وقد 

الممدوح قول ابن االأبَّار في المدح))(:

ــــعــــاٌد واإنْــــجــــاُد ــمــا بـــــاأْمـــــِرَك اإ�ــــسْ ــــلُّ دهـــــــرَك اأْعــــــرا�ــــــصٌ واأْعـــــيـــــاُد �ــسَ ــــُك َف

و�سبيه به قول ابن االأّبار نف�سه في المدح اأي�سًا)4(:

ــى ــتّ ـــــِه ح ـــــادي ـــــَرًة اأي ـــــْث ـــــْت َك ـــــَرَف ــــــــال اأ�ـــــسْ ـــــــــِرِه الإْق ــــي ده ــــاٍك ف ــــس َقـــــــلَّ �

فع�سر الممدوح بكل اأحواله االجتماعية وال�سيا�سية والثقافية في عر�س وعيد، وهذا مما 

يعني اأن النا�س قد تنّعمت في ع�سره حتى قلَّ �ُسكاُتُهم. 

)1(  ابن عبدون: الديوان 161 - 162.

)2(  الّزماع: رذال الّنا�س واأتباعهم.

))(  ابن االأبار: الديوان 9)1.

)4(  ابن االأبار: الديوان ))2.
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ّقاق)1(: ومما جاء دااًل على ع�سر ال�ساعر قول ابن الزَّ

ـــــــِري ـــــــــُولِة َدْه ــــلُّ َمــــحــــاِمــــدي ِل ــــِق ـــُل تَ ـــي ـــِل َق ــــُم  ــــَدُه ــــن ع ــــَل  الــــَفــــ�ــــسْ لأنَّ 

اإن  ال�ساعر يقول:  الوالة لكان لكل واٍل ع�سره الخا�س، ولكن  بالدهر ع�سَر  اأراد  فلو 

اأحوالي كلها لي�ست جيدة؛ الأن الوالة الذين عاي�سوا ع�سري كانوا �سنينين بالخير.

واأكثر معاني الدهر �سيوعًا في الن�سو�س: المعنى ال�سعري؛ وهو النظر اإلى الدهر من حيث 

هو قوة زمنية فاعلة؛ فهو الذي ُيحزن وُيفرح، وُيبكي وُي�سحك، وُيميت وُيحيي، وهو الذي 

يت�سرف باأمور الحياة الدنيا كّلها، وال ي�سعب عليه التاأثير في �سيء اإن�سانًا كان اأم جماداً، ماّديًا 

كان اأم معنويًا، وهو مو�سوف في اأغلب الن�سو�س بالظلم والغدر والخيانة.

ولن نعر�س لتف�سيل هذا المعنى هنا؛ الأننا اأفردنا له مكانًا خا�سًا في بحثي )العالقات( و) 

المو�سوعات(، اإ�سافة اإلى اأن مجمل الدرا�سة يلم بهذا المعنى. بيد اأنه البد من االإ�سارة اإلى 

اأن للمعنى ال�سعري مفهومين: مفهوم عام يّتفق عليه اأكثر ال�سعراء، وهو ما ذكرناه من معنى 

الفاعلية المح�سة، ومفهوم خا�س ُي�سيِّق على الدهر فاعليته.

ففي  ندي،  الرُّ البقاء  واأبي  َعْبُدون  ابن  بق�سيدتي  التدليل  هنا  يكفي  العام  المفهوم  فمن 

اأفراداً وجماعات، خا�سة وعامة،  بالنا�س  الدهر وبط�سه، وتحّكمه  كلتيهما نالحظ �سطوة 

وتاأثيره في الممالك والح�سارات واالأمكنة واالأ�سياء كلها. يقول ابن َعْبُدون)2(:

ـــِر ـــالأث ــد الـــعـــيـــِن ب ــع ـــُع ب ـــِج ـــْف ــَوِرالــــدهــــُر يُ ــسُّ ــ� ــاُء عــلــى الأ�ـــســـبـــاِح وال ــك ــبُ فــمــا ال

ـــظـــًة ـــْوِع َم ـــــــوَك  اآل ل  ــــاَك  ــــه اأن ــراأنْـــــهـــــاَك  ــُف ــظُّ ــِث وال ــي ــلَّ ــــاِب ال ــيــن ن ـــٍة ب ـــْوم عـــن نَ

ــًة ــَم ــالَ ــ�ــسَ ُم ــــدى  اأب واإن  ـــــْرٌب  َح ــُر  ــده ــال ُمر))(ف وال�سُّ الِبي�ِص  مثل  وُد  وال�سُّ والِبي�ص 

ـــا ـــن ـــَرتَ ـــْث َع اهللُ  اأقــــــــاَل  ـــي،  ـــاِل ـــي ـــلَّ ِل ِمـــــَن الَّـــلـــيـــالـــي وخــانــتــهــا يــــُد الــِغــيَــرمــــا 

)1(  ابن الزقاق: الديوان 2)2.

)2(  ابن عبدون: الديوان 9)1 - 147.

))(  البي�س وال�سود: هي االأيام البي�ساء وال�سوداء، والبي�س وال�سمر: هي ال�سيوف والرماح.
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ـــي ُكـــــلِّ جـــارحـــٍة ــا ف ــه ـــي ُكـــــلِّ حـــيـــٍن ل ــظــِرف ــنَّ ال عـــِن  زاَغــــــْت  واإن  جـــــراٌح  ِمـــنّـــا 

ـــِه ـــْن َكـــــْي تـــغـــّر ِب ـــِك ــيء ل ــس ــ� ــال ـــرُّ ب ـــ�ـــسُ َهِر)1(تَ الزَّ ــَن  م ــي  ــاِن ــَج ال اإلـــى  ـــاَر  ث ــِم  ــالأي ك

ــهــا ــتَ ــِر خــدَم ــسْ ــ� ــنَّ ــال ـــــٍة َوِلـــيـــْت ب ـــــراَك، مــن َخــبَــِركـــم دول ــْل ِذْك ــِق ِمــْنــهــا، و�ــس ــب ــم تُ ل

ــِه ــِل ــاِت ــــــْرَب ق ـــــدارا وَفــــلَّــــْت َغ ــــــَوْت ب اأُثُِر)2(َه ذا  ـــــاِك  الأْم على  ــبــاً  َعــ�ــسْ ـــاَن  وك

ــْت ــبَ َوَه مــا  �سا�سان  بني  مــن  ـــــِروا�سترَجَعْت  ـــــْن اأثَ ــي يـُــــونـَــــاَن ِم ــن ــب ـــــــَدْع ل ــــم تَ ول

ــــاَد على ــمــاً، وَع ــا طــ�ــسْ ــه ــتَ اأُْخ المَرِر))(واألــَحــَقــْت  ــ�ــص  ــاِق ن مــنــهــا  وُجــــْرُهــــَم  عــــاٍد 

ـــُم ـــُه لَ ـــاً  ـــع ل عــــبــــاٍد  اآل  ـــــــَرْت  ـــــــثَ الُذُعِر)4(واأْع ـــَن  م تـَــْنـــِفـــْر  لـــم  ـــــاَء  زبَّ ــل  ــذي ب

نَــــَزلَــــْت ل  ـــــــــاُم  والأي ـــِر  ـــفَّ ـــَظ ـــُم ال ــي  ــن ــِر ب ــَف ــسَ ــى � ــل ــا ع ــه ــْن مــــراحــــٌل، والـــــــَورى م

ندي في المعنى نف�سه))(: ويقول اأبو البقاء الرُّ

نُــْقــ�ــســاُن تــــمَّ  مـــا  اإذا  �ـــســـيٍء  ــــلِّ  ــــُك ـــ�ـــصِ اإنـــ�ـــســـاُنِل ـــْي ـــَع ــِب ال ــي ــط ـــا يُــــَغــــرَّ ب ف

ــغــٍة ــاب ــــلَّ �ــس ـــمـــاً ك ـــْت َق الــــدهــــُر َح ــــزِّ ــــم ـــاُنيُ ـــْر�ـــس وُخ ـــاٌت  ـــيّ ـــَرِف ـــ�ـــسْ َم ـــْت  ـــبَ نَ اإذا 

ــــْو ــــلَّ �ــســيــٍف لــلــفــنــاِء ولَ ــي ك ــ�ــس ــت ــن ـــداُنوي ـــْم ُغ والـــغـــْمـــُد  يـــزن  ــــَن ذي  اب كـــان 

يــمــٍن مـــن  ــاِن  ــج ــي ــت ال ذوو  ــوك  ــل ــم ال ــــن  ــــُهــــْم اأكــــالــــيــــٌل وتـــيـــجـــاُناأي ــــــــَن ِمــــْن واأي

اإَرٍم ـــي  ف اُد  ـــــدَّ �ـــــسَ ـــــاَدُه  �ـــــسَ ـــا  م ــــــن  �سا�ساُنواأي الــُفــْر�ــصِ  ــي  ف ــُه  �ــســا�ــسَ ــا  م واأيــــَن 

ــــــاروُن ِمــــْن َذَهــــٍب ــــــاَزُه ق ــــــَن مـــا ح ـــاُنواأي ـــط ـــح ــــــّداٌد وَق واأيــــــــن عــــــاٌد و�ــــــس

)1(  االأمي: هي احلية الذكر.

من  اآثاراً  االأج�سام  يف  يرتك  قاطعًا  �سيفًا  اأثر(:  ذا  )ع�سبًا  و  ه،  وحدُّ اأوله  ال�سيء:  وغرب  ثّلمت،  فّلت:    )2(

جراحه.

))(  ط�سم واأختها جدي�س: من قبائل العرب البائدة، وعاد: هم قوم هود، وقد ذكروا يف القراآن الكرمي )�سورة 

الفجر 6 - 8(، وجرهم: قبيلة قحطانية بائدة، وناق�س املرر: هو الدهر.

)4(  الزّباء الداهية ال�سديدة. لعًا: �سوت معناه الدعاء للعاثر باأن ترفع منه عرثته.

))(  الرندي، اأبو البقاء: �سعره 4)1 - 8)1.
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لــُه ـــــــَردَّ  َم ــــــٌر ل  اأم ـــــى عــلــى الـــكـــلِّ  ــوااأت ــان ـــوَم مـــا ك ـــق ـــاأنَّ ال ـــك ـــوا ف ــى َقـــ�ـــسَ ــت ح

ــٍك ــِل ـــن َم ـــٍك وم ـــْل ـــان مـــن ُم ــِف و�ــســنــاُنو�ـــســـار مـــا ك ــطــي كــمــا حــكــى عــن خــيــاِل ال

عـــٌة ـــــِر اأنــــــــــواٌع مـــنـــوَّ ه ـــــدَّ ـــُع ال ـــائ ـــج ـــــــــزاُنف اٌت واأح ـــــرَّ ـــــسَ ـــــ� ــــاِن َم ــــزم ــــل ول

لـــُه َعــــــــزاَء  اأمـــــــٌر ل  الــــجــــزيــــرَة  ــــاُندهـــــى  ــــْه ــــه اأُُحـــــــــٌد وانْــــــَهــــــدَّ ثَ ـــــوى ل ه

ــٍة ــي ــس ــر� ـــا �ـــســـاأُن ُم ـــاأْل بــلــنــ�ــســيــًة م ـــس ـــا� جــــيـّـــاُنف اأيـــــــن  اأْم  ـــٌة  ـــاطـــب ـــس � ــــــــن  واأي

فــكــم الـــعـــلـــوِم  داُر  ـــٌة  ـــب ـــرط ق ـــــــن  ــاُنواأي ــس ــــُه � ــا ل ــه ــي ــا ف ــم ــسَ ــــْد � ـــٍم ق ـــال ـــن ع م

ـــن نـُــــَزٍه ــصٌ ومــــا تــحــويــِه م ــ� ــم ـــصٌ َوَمــــــاآنواأيـــــن ح ـــا� ـــيَّ ــــْذُب َف ــــع ونَـــْهـــُرهـــا ال

ــــّدهــــِر َمـــْوِعـــظـــٌة ـــي ال ـــًا ولَـــــُه ف ـــا غـــاف ــقــظــاُني ي فــالــدهــر  ـــنَـــٍة  �ـــسِ ـــي  ف كـــنـــَت  اإن 

ــهــا َم ــقــدَّ ــُة اأنـــ�ـــســـْت َمــــا ت ــب ــي ــك الــمــ�ــس ــل ــاُن ت ــي ــس ــ� هــــِر ِن ــــدَّ ـــع ُطــــــوِل ال ــا م ــه ــــا ل وم

اأخرى  بقدرة  ولكن  فاعاًل  ال�ساعر  يراه  اأن  فهو  ال�سعري  للمعنى  الخا�س  المفهوم  اأما 

مّكنته من التاأثير في االأ�سياء، ولذلك تبدو فاعليته هنا اأ�سيق مجااًل منها في المعنى العام، فمن 

ذلك مثاًل اأن تكون هذه القدرة هي قدرة اهلل عز وجل. ويكثر هذا المفهوم في ن�سو�س ابن 

عربي؛ يقول)1(:

لــي يـــغـــفـــُر  اهللَ  اإّن  اهلل  ـــُر  ـــف ـــغ ـــت ـــس ـــن ذنـــــٍب ومــــن َزلَـــــِلاأَ� ــَي م ـــا كـــــاَن ِمـــنِـّ م

ـــــــــواُره وبــــدْت ــفــِلوعـــنـــدمـــا اتــ�ــســلــْت اأن ــى الأكــــــوان والــ�ــسّ ــل اأنــــواُرهــــا فــي ُع

وفــي ــاِء  ــم ــع ال ــي  ف منها  ــُم  ــْك ــُح ال ـــَب  ـــَرتَّ والّدَوِل)2(تَ ـــاِك  الأف وفــي  ا�ستواٍء  َعــْر�ــِص 

ـــهـــا ـــاِزلُ ــي تـَــجـــِري اإلــــى اأَجــــِلمــنــهــا بـــــــروٌج اأبــــانَــــْتــــهــــا مـــن ــت ــــــّدراري ال َمــــَع ال

ــــُه تَ ــــدَّ ـــُه ُم ـــن ــى َمــَهــِلاأعـــــَطـــــْت لــــُكــــلِّ مــــقــــاٍم م ــل ــٌع ومــــا يــمــ�ــســي ع ــري ــس مــنــهــا �

ــا ــن ــُم ــُك ــْح ــــدهــــَر يَ ــــــاأنَّ ال ـــــذاك قــيــل ب ــِل ل ــث ــَم ال ـــِم  ـــال ع ـــي  ف ـــِه  ـــِق ـــاِل خ اإذِن  ـــن  ع

)1(  ابن عربي، حميي الدين: الديوان )27.

)2(  العماء )عند ال�سوفية(: هو املرتبة االأحدية )التعريفات(.
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وقد تكون هذه القدرة التي ُت�سيِّق من فاعلية الدهر هي قدرة الممدوح الذي الأمره يمتثل 

ْنَتريني)1(: اَرة ال�سَّ الدهر، فيغ�سب لغ�سبه وير�سى لر�ساه. يقول ابن �سَ

والـــيـــاً مـــثـــَلـــَك  ــاي  ــن ــي ع راأْت  ــــد  َق ـــم  ـــوُدُهك ـــن ــِن تَــنــتَــِهــُب الـــقـــلـــوَب ُج ــلــُحــ�ــس ل

نـــيـــا لــُه ــــِه والـــدُّ ــــَدي ـــــــْوُع يَ ــــُر َط ه ــــدَّ ـــُدُه ال ـــي ـــب ــــــــــاِم َع ـــــــــــراُر الأَن ـــــــــٌة واأْح اأََم

ويقول اأبو عمرو بن َحْربون في المعنى نف�سه مادحًا)2(:

ــن ــي ــم ــال ــع ــــــــُرك فــــي ال ــــــَك ده ــــــاَع يــغــ�ــســُب اأط اأو  ـــَت  ـــئ ـــسِ � مـــتـــى  ــى  ــس ــر� ــي ف

اإال في ن�سو�س ابن عربي، فهو  اهلل عز وجل، وهذا لم نجده  ياأتي الدهر دااًل على  وقد 

ر لما خلق له،  دائم التنبيه على اأن الفاعل الحقيقي هو اهلل، واأن الدهر ما هو اإال مخلوق ُمي�سَّ

ولي�س له من االأمر �سيء. وهو ُيكثر من الدفاع عن الدهر الأن اهلل عز وجل قد ت�سمى با�سمه؛ 

اإذ جاء في الحديث ال�سريف: »يوؤذيني ابن اآدم؛ ي�سب الدهر واأنا الدهر، بيدي االأمر، اأقلِّب 

الليل والنهار«))(. واأكثر ن�سو�س ابن عربي عن الدهر تطوف حول هذا الحديث؛ يقول)4(:

ــاً ــع م ـــهــــاُر  والــــنَـّ ـــــي  ِل ل  هلل  ـــِر الَّــــلــــيــــُل  ـــِب ـــت ــــُر فـــانـــظـــْر فــيــه واْع ه ــــدَّ ــــــه ال لأنّ

ويقول اأي�سًا))(:

ُدنـــــا يـُــــَحـــــدِّ حــــــدٍّ  بـــــا  ــــــــــَه  الإل ـــُر اإنَّ  ْه ـــدَّ ــُه ال ــُم ــس ــــذا كــــاَن ا� مــــاِن ِل مـــع الــــزَّ

ويقول)6(:

ـــٍم ـــّك ـــَح ــِل اأْركـــاِنـــينـــــــروُم اأمـــــــــوراً مــــن زمـــــــاٍن ُم ــي ــحــل ــعــيــِف اآرائــــــي وت ــ�ــسْ ــتَ ب

ــَن دهـــري وُمـــوِجـــدي ــي ــِه ربّـــي َع ــي ــــاِننَـــرى ف ــــم ـــــاٍم عـــمـــيـــٍم واإي ـــــسْ بـــتـــوحـــيـــِد اإ�

)1(  ابن خاقان، الفتح: قالئد العقيان ))6.

)2(  ابن �ساحب ال�سالة، عبد امللك: املن باالإمامة 278.

))(  البخاري، االإمام اأبو عبد اهلل حممد: �سحيح البخاري 4/)182.

)4(  ابن عربي، حميي الدين: الديوان 77.

))(  ابن عربي، حميي الدين: الديوان 194.

)6(  ابن عربي، حميي الدين: الديوان 229.
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ـــــه  ـــيـــِه بــــالــــدهــــِر الـــعـــظـــيـــِم لأنَّ ــاِن نُـــ�ـــســـمِّ ــي ــْب ـــِح ت ـــاأو�ـــسَ ــى ِلـــي ب ــمَّ ــسَ ــ� ــــْد تَ بـــِه َق

ومن طريف معاني الدهر اأن ياأتي معبراً عن �سخ�س بعينه مرثيًا اأو ممدوحًا، وكل ن�سٍّ 

َقَرن بينهما اإنما يحاول وجهًا من وجوه الدهر. ويجدر التنبيه على اأن هذا المعنى قائم على 

عّلة الم�سابهة؛ الأنه ال ينظر اإلى الدهر على اأنه المرثي اأو الممدوح على الحقيقة. فمما قيل 

اني يمدح �ساحب ميورقة)1(: في المديح ما ذكره اأبو بكر محمد بن عي�سى الدَّ

ــروِفــِه ــِه ِلــ�ــسُ ــِف ــري ــ�ــس هـــُر فـــي ت ــــَو الـــدَّ ـــردي ُه ـــٍة يُ ـــٍة يُــحــيــي وِمــــْن ِجـــَه فــِمــْن ِجـــَه

فوجه االقتران بينهما حرية الت�سرف في االأمور، والقوة على الفعل، والقدرة على البط�س 

واالإ�سعاد. ومما قيل في الرثاء قول ابن االأبَّار)2(:

ـــــى ـــى ومـــنـــزلـُــه الأْدن ـــ�ـــس ــــــُه الأْق ـــــِه اأنّــــىاأمـــــا اإنَّ ــــــى بـــــاأَْوبَـــــِت ـــــــْد َولَّ ــــى َوَق ــــاأنّ ف

ــًة ـــصِ كــعــب � ـــدَّ ـــق ـــم ــانــــطــــوُف ِبــــمــــثــــواُه ال ــْدن ــل ــنــا الَّ ـــِه عــيــ�ــسَ ـــاِئ ـــي ــــُدُب فـــي اأف ــــْن ونَ

ــا ــن ــــَف بــهــا لَ ــــْي ــــاه وَك ــــع ــــُب ُرْج ــــرُق اأْدنــــىون ِه  ردِّ ـــن  ِم الــَكــْهــِل  ــاِب  ــب ــس � َوردُّ 

ـــه ـــْوِت ـــُه قــبــَل َم ـــوتَ ــا م ــن ــْف ـــُر ِخ ـــده ــــَو ال ــا ُه ــن ــْف ـــا ِخ ـــد كـــــاَن م ـــَق ـــًة فـــيـــِه َف ُمـــنـــاَفـــ�ـــسَ

الدهر،  المراد: هذا هو  في�سبح  االلتفات؛  االأول على  االأخير يحتمل وجهين:  فالبيت 

اأو هذه هي حال الدهر، ثم يلتفت اإلى المرثي فيقول: خفنا موته، وتكون الهاء في )موته( 

عائدة على غائب هو المرثي. وعلى هذا الوجه ينتفي المعنى الذي نق�سده. والوجه االآخر 

من غير التفات؛ فيكون المعنى: اإن المرثي هو الدهر، وقد خفنا موته قبل اأن يحين اأوانه، 

وت�سبح الهاء عائدة على مذكور هو الدهر الذي يق�سد به المرثي. وعلى هذا الوجه يقوم 

المعنى الذي نرومه.

م�سارات  �سمن  تنح�سر  تكاد  الدهر  معاني  اأن  ن�سو�س  من  م�سى  فيما  الحظنا  لقد 

خم�سة؛ فالدهر قد يكون الزمان، اأو الع�سر، اأو المعنى ال�سعري، اأو اهلل، اأو �سخ�سًا بعينه. 

)1(  ابن ب�سام: الذخرية )/2 682.

)2(  ابن االأبار: الديوان )1) - 16).
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ولكي نخرج بنتائج دقيقة عن اأكثر هذه المعاني دورانًا بين ال�سعراء قمنا بتتبع لفظة )دهر( في 

دواوين �سعراء المرحلة المدرو�سة، فوجدنا اأنها قد وردت فيها )484( مرة، ثم قمنا با�ستقراء 

معانيها في الن�سو�س فخرجنا بالنتائج التالية:

اأكثر معاني الدهر �سيوعًا في الدواوين هو المعنى ال�سعري؛ اإذ ورد فيها )16)( مرة، اأي 

بن�سبة )289.)6 %(، ثم يلي ذلك معنى الزمان، اإذ ورد )142( مرة، اأي بن�سبة )8)).29 

%( ثم بعد ذلك المعنى الذي يرد فيه الدهر دااًل على اهلل عز وجل، وقد جاء )12( مرة كلها 
من ديوان محيي الدين بن عربي اأي بن�سبة )2.479(، ثم معنى الع�سر )11( مرة، اأي بن�سبة 

)2.272 %(، واأخيراً بمعنى �سخ�ٍس بعينه، وقد ورد ))2( مرات بن�سبة )0.619 %(.

اإح�سائية دللة مفردة )دهر( في الدواوين:

�سخ�س ماالع�سراهللالزمانالمعنى ل�سعريال�ساعر / معنى الدهر

ي ْيد الَبَطْلَيْو�سِ 1--))1 - ابن ال�سِّ

-1-)2721 -  االأعمى التُِّطيلي

-1-)17) -   ابن َعْبُدون

ّقاق -1-))42 -   ابن الزَّ

---187) -   ابن َخَفاجة

ّ
---6106 -   يحيى بن بِقي

ال ---)7141 -   ابن اأبي الِخ�سَ

ي �سافي الَبَلْن�سِ ---)87 -   الرُّ

ُكوِنيَّة ة الرَّ ---1-9 -   َحْف�سَ

َرْي�سي ---1-10 -   ابن لبَّال ال�سُّ
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-----11 -   ابن ُزْهر )الحفيد(

---12102 -   �سفوان بن اإدري�س

---61)1 -   ابن ُجَبْير

-2-)1)141 - عبد الرحمن الفازازي

----))1 -   ابن َمْرج الُكْحل

01211)1618 -   ابن عربي

41-87)17 -   ابن االأبَّار

-1-10)182 -   ابن �َسْهل االإ�سرائيلي

�ْسُتري ---4)19 - اأبو الح�سن ال�سُّ

---202611 -   حازم الَقْرَطاَجنِّي

ْنِدي ---)2110 -   اأبو البقاء الرُّ

)161421211)المجموع

82.4792.2720.619)).28929.)6الن�سبة
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المو�سوعات التي يرد فيها الدهر

 لقد تبيَّن من درا�سة الن�سو�س اأنه من غير الم�ستطاع فهم مالمح الدهر بما هي عليه حقًا 

المبداأ  التي يرد فيها فقط؛ الأن االقت�سار على هذا  الق�سيدة  اإليه من خالل غر�س  اإذا نظرنا 

اإلى اأن ن�سف ال�ساعر بالتناق�س، ونوكل �سفات مت�سادة للدهر؛ كاأن يظهر في  �سيوؤدي بنا 

غر�س المديح قويًا مرة و�سعيفًا مرة اأخرى. والحقيقة اأنه لي�س من تناق�س ولي�س من ت�ساد، 

واإنما االأمر كله عائد اإلى الطريقة التي ُتعالج بها المادة المدرو�سة؛ ففي غر�س المديح - على 

�سبيل المثال- ثمة �سياقات مختلفة تنتهب الق�سيدة، كاأن يبداأ ال�ساعر وي�سف الممدوح باأنه 

اأعانه على الدهر الأنه اأقوى من الدهر، وي�سرع يف�سل ذلك في اأبيات عدة، ثم قد ُيغّير �سياق 

حديثه فياأتي ببيت ي�سف فيه حاله مع الدهر قبل وجود الممدوح، واأنه كان دائمًا يبط�س به 

ويتر�سد له، ثم يعود اإلى المديح مّرة اأخرى، فلو اأننا اأغفلنا هذا البيت ونظرنا اإلى االأبيات 

كّلها على اأنها من المديح الختلط االأمر ولجانبنا ال�سواب.

�سياق  هو  به  والمق�سود  الق�سيدة،  ال�سياق �سمن  بمفهوم  االأخذ  اإلى  ذلك  دفعنا  ولقد 

المو�سوعات، ويراد به تغّير المو�سوع الذي تق�سده االأبيات؛ فاأن تق�سد االأبيات المديَح 

واحد  غر�س  معر�س  في  ال�سياقان  هذان  جاء  واإن  اآخر،  �سيٌء  ال�سكوى  تق�سَد  واأن  �سيٌء، 

ن  بتَكوُّ الواحدة كان ذلك موؤذنًا  الق�سيدة  المو�سوع �سمن  تغيَّر  كالمديح. وهكذا، كّلما 

�سياق جديد. 

ولعل التمثيل هاهنا يكون اأقدر على اإي�سال المراد، فلننظر اإلى هذا المقطع المطّول من 

ْنَتِريني قالها في المديح)1(: ق�سيدة البن �ساَرة ال�سَّ

َزمــانُــنــا ــذيــه  ــْحــتَ يَ عـــْدلـَــَك  اأنَّ  لـــْو    - ـــْوِر فـــي ا�ـــســـِتـــْحـــواذِه1  ـــَج ـــال ــا ب ــن ــَق ــْل ـــم ي ل

نــاِظــري يَْلقى  ــعــاِف  بــالإ�ــسْ َولَــكــاَن    - ـــــِه ومـــــــاِذِه2  ـــوَف مـــنـــُه بَـــــُرْكـــــِن ـــط ـــي ف

ثَْعَلٍب مخالِب  فــي  ليثاً  ــبَــْحــُت  اأ�ــسْ   - ــــــه ولَـــــــــواِذِه)  ـــي فــــي روغ ـــب ـــَل ـــْط مــــن َم

)1(  ابن خاقان، الفتح: قالئد العقيان 2)6 - 4)6. وقد وردت الق�سيدة ذاتها يف اخلريدة برواية خمتلفة، ينظر 

االأ�سفهاين، العماد: خريدة الق�رص وجريدة الع�رص 22/2) - 24).
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وِلْلفتَى الخبيُث  ــُن  م ــزَّ ال ــاُذُه  ــت ــسْ اأ�   - ــــتــــاِذِه4  ـــــْن اأ�ــــسْ ـــيـــٌم تَــــلــــوُح عــلــيــِه ِم �ـــسِ

ِبَجْمِعِه مــاُن  الــزَّ َزَحــــَف  اإذا  ــذا  ه   - ـــــلَّ فـــي اأْفـــــــذاِذِه)  ــَع وَح ــي ــم ــج َرَفــــ�ــــصَ ال

وربما  ال�سهام  مــن  الأفـــذَّ  مي  يُ�سْ   - ــــــذاِذِه)1(6  ــ�ــَص عــلــى وفــــور ق ــمــري ــى ال ــم اأن

�سخِطه من  الر�سى  يجني  قد  المرُء    - اإ�سقاِذِه)2(7  ــي  ف وهـــو  ــفــر�ــُص  ي كــالــلــيــِث 

َوَوَقـــْذتـــه مـــاُن جــوانــِحــي  الـــزَّ ــــَذ  َوَق   - ــــــــاِذِه8  ــــــى َمــــــْوقــــــوِذِه ووق فـــانـــُظـــْر اإل

نــحــِرِه بــثــغــرِة  ــي  ــح ُرْم عــن  �ــســدَّ  اإن    - ـــي واقـــــٌع فـــي كــــــاِذِه ))(9  ـــح ــاُن ُرْم ــن ــ�ــس ف

ــروِفــِه  �ــسُ بــيــَن  لَذ  ـــَك  ـــْرتُ َذَك لــّمــا    - ـــاِذِه10  ـــي ل ـــَن  ـــي ِح ولَت  ـــاَة  ـــج ـــنّ ال يـَــْبـــغـــي 

ب�ساحٍب ــاِن  م ــزَّ ال مــَن  ُمنيُت  ــي  اإن   - اِذِه11  ـــِه لَــــــــــوَّ قـــا�ـــســـي الــــــفــــــوؤاِد خـــبـــيـــِث

قــائــًا ــى  ــواف ف ــًة  ــيَ ــسِ ــْر� ُم وافــيــُت    - ــــِذِه12  ــْت ه ــــاَء: لــيــ�ــسَ ــٍف مـــا �ــــس ــلُّ ــس ــ� ــت ب

ِع�ساِمها بابِن  عليه  اأ�ــســوُل  فمتى    - اِذِه)1  ـــى بـَــــــــــذَّ ـــل ـــع ـــــداِن ال ـــــي �ـــســـبّـــاق م

هــازًل بــَدْهــري  �َسْعيي  اأرى  ومتى    - ـــّد فــــي ا�ـــســـتـــنـــقـــاِذِه14  ـــج ـــُه ي ـــن وُعــــــــاُه م

وَكْلُمه يَ�سيُق  كــم  َقْلبي  ــَح  وي يــا    - ــــفــــاِذِه)1  ـــي اإن ـــُع الـــفـــجـــاَج الــفــيــَح ف يَـــ�ـــسَ

ــِه ــْرِح بَ ــي  ف دهــــِره  ــق  ــوائ ع زادت    - بـــمـــعـــاِذِه16  عـــــــوذه  ِمـــْنـــهـــا  حــــــان  اإذ 

اأبــــــراِدِه ــى  ــب ُح ــنــا  ــُل ــقــاب تُ قــا�ــصٍ    - ــــاِذِه17  ــــع ـــي الـــتُّـــقـــى وُم ـــــَرَة ف ـــــَريْ ـــي ُه ـــاأب ب

واأهـــَلـــُه ـــاَن  م ـــزَّ ال بــه  َفــاألــَقــيَــنَّ    - ـــِره وَزْهــــــــِو قـــبـــاِذِه 18  ـــسَ ـــ� ـــْي فـــي ِتـــيـــِه َق

اإلى هذا الن�س من حيث هو ق�سيدة في المديح، من غير اأن يالحظ  فلو اأن دار�سًا نظر 

اأبيات الق�سيدة، لما ا�ستطاع اأن يخرج ب�سورة  الفروقات التي قد تنتاب حركة المعنى في 

من�سجمة متوازنة للدهر، ولكان فهمه له ينتابه غير قليل من اال�سطراب؛ الأن الق�سيدة ـ واإن 

)1(  قذاذ: جمع ُقّذة؛ وهي ري�س ال�سهم.

)2(  االإ�سقاذ مغالبة النوم.

))(  الكاذ: جمع كاذة؛ وهو اللحم الذي يف اأعلى الفخذين.
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اأن  اأو  ُتهمل  اأن  �سيء  المو�سوعية في  لي�س من  ب�سياقات مختلفة،  تعّج  ـ  المديح  كانت في 

ُيغ�سَّ الب�سر دون النظر اإليها، واإنَّ الوعي بهذه ال�سياقات يعين كثيراً على فهم تبّدل الدهر في 

الق�سيدة الواحدة.

ال�سكوى من ظالم،  �سياق  اإلى  المديح  �سياق  ال�ساعر من  ينتقل   )7 ـ   ( االأبيات)  ففي   

وفيه يظهر الدهر قا�سيًا ظالمًا، ولكن الم�سكو منه اأق�سى واأ�سد �سراوة، ثم نالحظ اأن ال�ساعر 

ينتقل في البيتين )8 ـ 9( من �سياق ال�سكوى من ظالم اإلى �سياق ال�سكوى من الزمان، من غير 

�سعف، حيث يبدو ال�ساعر نداً للدهر، وكالهما يجترئ على االآخر ويقت�ّس منه، وفي البيت 

رقم )10( هناك انتقال اإلى �سياق المديح، وفيه يظهر الدهر �سعيفًا اأمام الممدوح. ثم نجد 

انتقااًل جديداً في البيتين )11ـ  12( اإلى �سياق ال�سكوى من �ساحب، وهنا يعود الدهر ليظهر 

اأبياتها ال�ستة  قويًا قا�سيًا؛ الأنه هو الذي جاء بهذا ال�ساحب المعادي، ثم تعود الق�سيدة في 

االأخيرة اإلى �سياق المديح، ليعود الدهر اإلى ما عهدنا من �سعفه اأمام الممدوح.

اإليها  ففي المديح، اإذن، قد تعر�س �سياقات مختلفة كما راأينا، فاالأبيات )) ـ 7( ننظر 

على اأنها انتقال من �سياق المديح اإلى �سياق ال�سكوى، واإن كان هذا ال�سياق ال يمتد الأكثر 

من اأربعة اأبيات، فحدود اأي �سياق اإنما يفر�سها تغير المو�سوع الذي تق�سده االأبيات، ففي 

المثال ال�سابق ُتعد �سكاية ال�ساعر من الظالم بدايًة ل�سياق جديد هو ال�سكوى، والذي يف�سل 

هذا ال�سياق عن الذي قبله من �سياق المديح اأننا ال نلمح في ال�سياق الجديد و�سفًا للممدوح، 

اأو �سميراً عائداً عليه، واإنما ثمة و�سف لحال ال�ساعر مع الظالم. فاإذا عاد ال�ساعر وتحدث 

�سياق  ويبداأ  ال�سكوى،  �سياق  ينتهي  فهاهنا  الدهر  من  واإنقاذه  حياته  في  الممدوح  اأثر  عن 

المديح من جديد كما ح�سل في البيت العا�سر. 

وهذا الف�سل بين ال�سياقات ال يعني نفي اأي عالقة بينهما؛ فالعالقة وا�سحة، اإذ قد يق�سد 

ال�ساعر من ذلك مثاًل اأن ُيعلي من �ساأن الممدوح ومن قيمة ما قدمه له؛ فنحن اإن اأدركنا حجم 

الماأ�ساة التي كان يعانيها ال�ساعر من الدهر، فاإننا البد �سنعي قيمة ما بذله الممدوح في �سبيل 

اإنقاذه من براثنه.
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وهكذا نالحظ اأن االإلمام بتعدد ال�سياقات يعين على فهم تبّدل مالمح الدهر في الق�سيدة 

الواحدة، بين ال�سعف تارة والقوة تارة والحيادية تارة اأخرى، وهذا �سيمّكننا من الو�سول 

اإلى �سبه قواعد عامة يمكن تعميمها على مالمح الدهر الخا�سة بكل �سياق.

يلوح لنا من مجمل المادة ال�سعرية اأن ورود الدهر بالمعنى ال�سعري الذي مرَّ �سرحه في 

المدخل ال يكاد يقت�سر على مو�سوع بعينه، فربما �سرب ب�سهم في كل مو�سوع �ساء ال�ساعر 

اأو في المو�سوعات تمنعه من  اأو عوائق في المفهوم ذاته  اأن يقحمه فيه، فلي�س من حدود 

الت�سايف بينها كيف ي�ساء، غير اأن هذا ال يمنع اختالف درجات �سيوعه بين كلٍّ منها، ولقد 

اأمكن من خالل الدرا�سة القائمة على اال�ستقراء واالإح�ساء الو�سول اإلى ترتيب عام لدرجات 

المو�سوعات  اأن نحّدد  اأردنا  اأن يكون قاعدة عامة، ولو  المو�سوعات، يغلب  بين  �سيوعه 

اأن نرتبها كما يلي -معتمدين االنتقال من  لنا  بح�سب كثرة ورود مفهوم الدهر فيها لجاز 

االأكثر اإلى االأقل)1(-: 

تظهر �سياقات المديح ثم التاأمالت ثم ال�سكوى فالرثاء في طليعة ال�سياقات التي ي�سيع 

الحكم  لي�سم  التاأمالت  مفهوم  يو�ّسع  اأن  على  عالية،  بدرجات  الدهر  عن  الحديث  فيها 

ع مفهوم الرثاء لي�سمل رثاء االأفراد والمدن والممالك، ويو�ّسع  والو�سايا والزهديات، وُيو�سَّ

النا�س ومن االأحوال االجتماعية  الزمان ومن  ال�سكوى من  ال�سكوى ليحتوي  اأي�سًا مفهوم 

ومن ال�سيخوخة، وما �سوى ذلك مما ُي�ستكى منه عادة، ثم يلي هذه �سياقات الحنين ثم الغزل 

والفراق  االعتذاريات  مثل  ال�سياقات؛ من  �سائر  بعد ذلك  ت�ستوي  ثم  فالفخر،  الو�سف  ثم 

والدعاء على �سخ�س والتهنئة بمولود اأو بحج، وغير ذلك من �سياقات مختلفة عامة وخا�سة، 

�سمولية وجزئية، حتى ليخيل اإلينا اأنه لي�س من مو�سوع لم يرد فيه الدهر بالمفهوم الذي اأ�سرنا 

اإليه.

المفهوم  هذا  يتيحها  التي  الحرية  هو  التعدد  هذا  وراء  يكمن  الذي  الحقيقي  وال�سبب 

لل�ساعر في التعامل معه؛ فقد �سبق لنا تعريف الدهر ال�سعري باأنه القّوة الزمنية الفاعلة، واإن 

نظرًة متاأنيًة اإلى كلمة )الفاعلة( كفيلة باكت�ساف اأّن هذه الفاعلية لي�ست مقّيدة بقواعد تحّدها 

)1(  ينظر اجلدول �س 109.
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�سلبًا اأو اإيجابًا، وال ترتبط هذه الفاعلية ب�سيء دون اآخر؛ اأي اأنها قد تكون �سلبية فيمكن حينها 

اأن ي�ستخدمها ال�ساعر في الرثاء اأو ال�سكوى، وقد تكون اإيجابية فت�ستخدم عندئٍذ في و�سف 

االأيام الجميلة اأو التهنئة. ولما كانت هذه الفاعلية ال تقت�سر على �سيء دون اآخر فهذا يعني 

اأنها قد توؤثر في االإن�سان اأو الحيوان اأو الجماد اأو العواطف، وغير ذلك من اأمور مختلفة، 

وهذا ما يف�سح المجال وا�سعًا اأمام ال�ساعر في التعامل مع الدهر.

المو�شوعات،  الدهر في هذه  الت�شاوؤل عن �شورة  اإلى  لتدفع  ال�شابقة  النقاط  واإن تلك 

وكيف تعامل معه ال�ساعر من مو�سوع اإلى اآخر، وكيف اأّثرت طبيعة المو�سوع في �سياغة 

مالمح معّينة للدهر تنا�سب هذا المو�سوع دون غيره؟

جدول يبين ورود مفردة )دهر( في المو�سوعات ال�سعرية 
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ي يد الَبَطْلَيْو�سِ --1----22-14 - ابن ال�سِّ

--10811141)))2 - االأعمى التُِّطيلي

---2---)424) - ابن َعْبدون

قاق -1-----)7))4 - ابن الزَّ

-2--4411))6) - ابن خفاجة

ّ
--11-1-62211 - يحيى بن َبِقي

---21--4)748 - ابن اأبي الخ�سال

ي �سافي الَبَلْن�سِ 1---112211)8 - الرُّ
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كوِنيَّة ----------91 - َحْف�سة الرَّ

ري�سي -----------10 - ابن لبَّال ال�سُّ

-----1-----11 - ابن ُزْهر الحفيد

----2-12)--12 - �سفوان بن اإدري�س

------2-1)-)1 - ابن ُجبير

--1---1)2)1416 - عبد الرحمن الفازازي

----111--1-)1 - ابن َمْرج الُكْحل

---211--64)161 - ابن عربي

-----7722)1729 - ابن االأبَّار

-----421-1)181 - ابن �سهل االإ�سرائيلي

�ْسُتري ------1-11-19 - اأبو الح�سن ال�سُّ

1----1-207611 - حازم الَقْرطاجني

ندي 1---1--12-211 - اأبو البقاء الرُّ

))4718121094))12984المجموع

المديح:

يعد المديح من اأكثر المو�سوعات �سيوعًا لدى ال�سعراء، فال يكاد يخلو منه ديوان، وال 

من  غيره  اإلى  بالقيا�س  الدواوين  من  االأكبر  الم�ساحة  يحتل  لعله  بل  �ساعر،  منه  ينجو  يكاد 

المو�سوعات. و�سبب ذلك عائد اإلى طبيعة الحياة العربية وظروفها ال�سيا�سية واالجتماعية، 

وطبيعة العالقة القائمة بين ال�ساعر وال�سلطة على مرِّ التاريخ العربي، وب�سبٍب من هذه الكثرة 
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فاإّن ورود الدهر في مو�سوع المديح يحتل المرتبة االأعلى بين بقية مو�سوعات ال�سعر.

وقد بينت الدرا�سة اال�ستقرائية للمادة ال�سعرية اأن ال�سفة الغالبة التي يظهر بها الدهر في 

�سياق المديح هي ال�سعف اإذا ما قي�س بالممدوح. وعّلة هذا اأن ال�ساعر ي�سعى اإلى ت�سكيل 

�سورة مثالية للممدوح تميزه من غيره، ولذلك وجب اأن يظهر ب�سورة القوي الذي ال يهاب 

ال�ساعر،  تواجه  مع�سلة  اأهم  ولعل  كّلها مهما عظمت،  ال�سعاب  تذليل  والقادر على  �سيئًا، 

ويلجاأ من اأجلها اإلى االحتماء بظل الممدوح هي نوائب الدهر. لكن هذا ال�سعف ال يتجلى 

دائمًا بدرجة واحدة، واإنما يتفاوت بين مطلق ال�سعف حينًا، و�سيئًا من مظاهره حينًا اآخر.

ي�ستحّقه  الأمٍر  لي�س  الممدوح،  بنان  طوع  الدهر  يظهر  اأن  ال�سعف  درجات  اأقل  فمن 

الممدوح بذاته، بل الأن اإرادة الممدوح تعّلقت باإرادة اهلل؛ فبطاعة الممدوح لربه كان الدهر 

مطيعًا له، وهذا يعني اأن طاعة الدهر للممدوح لم تكن لتثبت لوال العالقة المتعّدية بين الدهر 

ْنَتريني في المديح)1(: اَرة ال�سَّ والممدوح واهلل؛ يقول ابن �سَ

ــــــــزمــــــــاُن بـــــيـــــَن يــــديــــِه ـــــــــــاُمقـــــاعـــــٍد وال قــــــاِئــــــٌم والـــــ�ـــــســـــروُف والأيَـّ

ـــٌع ـــي ـــط ــــــِه ُم ــــــي ــــٌع اإل ــــام ــــس ــــا � ــــه ــــلُّ ـــــــــــراُمُك ـــه والإبْ يـَـــْنــــفــــُذ الـــنَـــْقـــ�ـــصُ فـــي

ــــُه الــّلــيــالــي ــــْع ــــِط ـــــــُه تُ اُم مــــن يُــــِطــــْع ربَّ ـــــــــْم ُخــــــــدَّ ــــــــورى َوُه وتـَــــِجـــــْئـــــُه ال

من  ب�سبٍب  ال�ساعر  بنان  طوع  الدهر  يظهر  حين  قلياًل  هذه  ال�سعف  درجة  ترتفع  وقد 

م�ساعدة الممدوح له، فهنا لي�س من اإله يفر�س قوته واإرادته، واإنما هي اإرادة الممدوح فقط، 

ولما كانت اإرادة الممدوح ال تقارن باإرادة اهلل بان عندئذ اأن الدهر هنا اأ�سعف درجة من 

�سعفه هناك. يقول اأبو الوليد محمد بن َحزم)2(:

ــا ــه ــي ــق ــسِ ــــمــــكــــارِم عــا� ـــُن عـــلـــى ال ـــي ـــع الــحــ�ــســاِنيُ ـــاُة  ـــاف ـــس ـــ� ُم ْت  ـــــــزَّ ع واإن 

ــــــــَديَّ حــتــى ــــَر طــــــوَع يَ ــــده بـَــنـــانـــي ويـــثـــنـــي ال اأو  ــــي  َكــــفِّ ـــــَر  ـــــده ال ــــــــاأنَّ  ك

)1(  ابن خاقان، الفتح: قالئد العقيان 6)6.

)2(  ابن ب�سام: الذخرية 2/2 611.
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و�سبيٌه بذلك اأي�سًا اأن يظهر الدهر اأداًة بين يدي الممدوح، منقاداً لم�سيئته. وهذا تعبير 

قَّاق)1(: يدل على درجة من ال�سعف تفوق �سابقتها. يقول ابن الزَّ

ــٌة ــل ــاه ــــحــــرِب ن ـــُم فـــي ال ـــه ـــاح ـــــوٌم رم ــــــاُن مــمــطــوُرق ــا ريّ ــه ــل ــْع ـــن ِف ــــرُب م ــــتُّ وال

ــاً ــِرف ــت ــْع ـــاَد ُم ـــق ــى ان ـــَر حــت ـــده ــلـــوا ال ــوُروذلَـّ ــف ــغ ـــِب م ـــذن ـــال ــــــُب ُمــــعــــتَــــِرٍف ب وذن

ــــــــا حــ�ــســٍن ـــا اأب ـــن ـــي ـــال ـــي ـــــا ول ـــــن ـــــاُم مـــاأمـــوُر اأي يع�سيك  لـــن  ــَت  ــئ �ــس ــمــا  ب ُمـــرهـــا 

نالحظ اأن التعبير في هذا الن�س ي�سفي على الدهر �سعفًا اأو�سح من الن�س ال�سابق؛ ففي 

االأّول ال نجد غير قوله )يثني الدهر(، غير اأننا واجدون في الن�س االأخير ما يدل على اأكثر من 

ذلك، كقوله: )انقاد معترفًا(، )مرها بما �سئت(، )لن يع�سيك(.

�ساَرة  ابن  يقول  وخادمه؛  الممدوح  عبُد  باأنه  الدهر  يو�سم  اأن  �سعفًا  ذلك  من  واأكثر 

ْنَتريني)2(: ال�سَّ

ـــــــــَزْل ــــكــــاً اأيـــــــاُمـــــــه لــــــم تَ ــــل ـــــــــــــــِهيــــــا م ـــــــــِق اإراَداِت ــــري عـــلـــى وْف ــــج ت

ــــارٌم ــــس ـــــــِه � ـــــــْزِم ــــي َع ــــفَّ ــــك ــاِتـــِهومـــــــن ِب ـــــِر هـــبَـّ ـــــده ــــرُف ال ــــس ــــاُف � ــــخ ي

ـــــــِه واإنــــــــمــــــــا الــــــــدهــــــــُر لـــــــه خـــــــــادٌم ـــــــاراِت ـــــــس ـــــــَح اإ� ـــــــْم ـــــٌذ لَ ـــــفِّ ـــــن م

ويقول ابن االأبَّار))(:

ــَدُه هـــُر عــب ـــدَّ ــبَــَح ال ـــى اأ�ــسْ ـــْولً ــُع َم ــاِئ ــنَ ــسَ ـــى قـــــــاَدُه ِبـــِزمـــاِمـــِه � ــــَب حـــتّ ــــَح ــــسْ واأ�

وقد ي�سبح الدهر خادمًا لل�ساعر ب�سبٍب من م�ساعدة الممدوح له، وهذا �سبيه بما �سبق)4(.

االأعمى  يقول  الممدوح.  بيد  ُقتل  وقد  الدهر  يظهر  اأن  ال�سعف  درجات  اأعلى  ومن 

التُِّطيلي))(:

)1(  ابن الزقاق: الديوان 184 - 186.

)2(  ابن خاقان، الفتح: قالئد العقيان 0)6.

))(  ابن االأبار: الديوان 266.

)4(  ابن االأبار: الديوان 261.

))(  التطيلي، االأعمى: الديوان 162.
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ــْم ــُه لَ ــــَزْل  تَ ــم  ل ـــا  ه ـــاوؤُ اآب اأو  الــحــرِب  ــنــو  ــــُم بَ ــــِري ـــــٌة وَح ـــــْرَم ــــْم ُح ــــُه ــــْن ــا وِم ــه ــي ــل ع

ــيــوُفــهــم ـــلَّ �ــسُ ـــٌب لـــم تـُــ�ـــسَ ـــْل لَِحيُم)1(بَــهــاِلــيــُل ُغ مـــــاُن  والـــــزَّ اإل  فـــتُـــغـــَمـــَد 

وهناك اأ�سكال اأخرى من لبو�س ال�سعف الذي يكت�سيه الدهر في �سياق المديح، ولكنها 

ال تختلف عما مر ذكره اآنفًا اإال قلياًل.

ال�سورة االأخرى التي ياأتي عليها الدهر في المديح هي القّوة ب�سّقيها ال�سلبي واالإيجابي، 

ويغلب اأن يكون �سقها ال�سلبي خا�سًا بال�ساعر، ماخال بع�س اال�ستثناءات. فمن مظاهر القّوة 

ال�سلبية اأن ُيعبِّر ال�ساعر عن خوفه من الدهر ومعاناته منه، وهذا ما يدفعه اإلى جيرة الممدوح، 

وتاأخذ قّوة الدهر هنا م�ساراً �سلبيًا الأنها ت�سعى اإلى �سرر ال�ساعر، ومثل هذا كثير في ق�سائد 

المديح. يقول ابن االأبَّار)2(:

ــــاٌت ــــب ــــاِل غ ــــي  ــــال ــــي ــــّل ال اإّن  ــــداِناأَمــــــــــا  ــــْرق ــــَف ــــرى بـــنـــ�ـــســـِري ال ــــْغ ولـــــو يُ

عي�سى ـــــِن  اب بــُعــلــى  األْـــَقـــهـــا  لـــم  ــاِناإذا  ــن ــس � اأو  ـــاٍم  ـــس ـــ� ح مــــن  ـــي  ـــب ـــسْ ـــ� وَح

ــٍن ــي ــق ــــن الإيــــــــــاِب عـــلـــى ي ـــُت مــــن الـــــذهـــــاِب عـــلـــى اأمــــــاِنفــلــ�ــســُت م ـــ�ـــس ول

ــــاُل مــنــهــا ــــن ــــــــاإّن اأبـــــــا الــحــ�ــســيــن ي ـــِب الـــجـــبـــاِنف ـــل ــــي ق ــــاَل الــــذعــــِر ف ــــن م

ـــــَدت لـــَحـــْربـــي ـــــَه ــــاِن يُـــنَـــْهـــِنـــهـــهـــا مـــتـــى نَ م ــــزَّ ويـــــاأخـــــُذ ِلـــــي الأمـــــــــاَن مــــن ال

وقد ترتبط القّوة ال�سلبية بالممدوح ال بال�ساعر، ولكن ب�سورة يبدو فيها الممدوح اأكثر 

قوة من ال�ساعر؛ كاأْن يظهر الدهر قا�سيًا والممدوح يحاول اأن يلينه اأو ُيرقِّقه. يقول اأبو بكر 

محمد بن ُرَحْيم))(:

ـــي ـــدن يُ الـــــدهـــــَر  ـــــــــُت  راأي اأن  ــــا  ــــّم )4(ول
ِنيِّ بال�سَّ ـــطـــو  ـــ�ـــسْ يَ ــــم  ث دنـــــيّـــــاً 

ـــــِه عـــلـــى الأيــــــــــاِم َغــيــظــاً ــــــد الـــيـــتـــيـــُم عـــلـــى الـــو�ـــســـيَِّوجــــــــدُت ب كـــمـــا وَج

)1(  البهاليل: جمع بهلول؛ وهو العزيز اجلامع لكل خري، وحليم: قتيل.

)2(  ابن االأبار: الديوان 24).

، اأحمد بن عمرية: بغية امللتم�س يف تاريخ رجال اأهل االأندل�س 08/1).
ّ
))(  ال�سبي

: الرجل الرفيع.
ّ
ِني )4(  ال�سَّ
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ـــن يُـــْمـــٍن ـــمـــي ــــاِة يَ ــــف ــــُع ــــــــيِّ يـــمـــُد اإلــــــى ال ـــــدهـــــر الأب ــــوَة ال ــــ�ــــس ـــُن ق تُــــلــــيِـّ

يَّة محارب؛ يقول  اإنه لي�ستطيع مواجهة الدهر بندِّ وقد يكون الممدوح من القوة حتى 

ّقاق)1(: ابن الزَّ

ــٌة ــل ــاه ـــي الــــحــــرِب ن ـــُم ف ـــه ـــاح ـــــوٌم ِرم ــوُر ق ــُط ــم ــــــاُن م ــهــا ريَّ ــل ــع ـــن ِف ــــرُب م ــــتُّ وال

ـــــي ُمـــقـــِدمـــٌة ــي وْه ــال ــي ــل ـــوَن ال ـــادم ـــ�ـــس َمـــغـــاويـــُر يُ ــــاٌن  ــــر�ــــس ف ـــَي  ـــال ـــي ـــل ال اإن 

ويقول ابن �َسْهل)2(:

الــــخــــوؤوِن فما ــِر  ــده ــل ل ــــَك  ــــَزْزتُ َه ـــْن  ـــِئ الَخِذِم))(لَ ــارِم  الــ�ــسَّ غيَر  للحرِب  َهــــَزْزُت 

الهدم، واأهم �سفة  الم�ساعدة بداًل من  اإلى  اإيجابيًا فت�سعى  القّوة م�ساراً  تاأخذ هذه  وقد 

:)4(
ّ
اإيجابية قد توكل للدهر اأنه جاء بالممدوح بعد طول امتناع. يقول ابن َبِقي

ــه ــِل ــاِئ ـــي فــ�ــس ـــــــْرداً ف ـــه الـــدهـــُر َف ــِلاأتـــــى ب ــَم ــُج ـــي الـــفـــرائـــِد مـــا يـُــربـــي عــلــى ال وف

ــه ــبُ ــى الــــــذمَّ جــان ــام ــح ـــصٍ ت ـــر� ــِل بــيــا�ــصُ ع ــَق ــُم ــى مــنــه فــي ال ــه ــاأب لــيــ�ــص الــ�ــســواُد ب

ومن مظاهر القّوة اأي�سًا اأن يطلب ال�ساعر منه االحتفاظ بالممدوح من غير هوان، فلو لم 

يكن الدهر من القّوة بمكان لما ُطلب منه هذا المطلب. يقول ابن �َسْهل))(:

ــٍة ــق م كــــفَّ ذي  ــه  ــي ــل ع ـــدَّ  �ـــسُ دهـــــُر  ــاُنيـــا  اإحــ�ــس ــخــِل  ــب ال بــعــ�ــَص  اإّن  ــه  ب وابـــخـــْل 

ــمــا ف ـــِه  ـــي ـــل ع اإل  ــــٌم  ــــه ــــتَّ ُم ـــــــــت  ـــــــزداُن واأن ــــه تــحــظــى وت بـــقـــيـــَت عـــلـــقـــاً ب

وعلى الرغم من اأن ال�شاعر ي�شترط لحظوة الدهر اأن ي�شلم الممدوح فاإن هذا ال يغّير من 

واقع القّوة التي تر�سح من تعبير ال�ساعر؛ الأن االأبيات ت�سير اإلى قدرة الدهر على اأن يحافظ 

على الممدوح اأو يتلفه، وهذا اعتراف �سمني وا�سح بقّوة الدهر.

)1(  ابن الزقاق: الديوان 184.

)2(  االإ�رصائيلي، ابن �سهل: الديوان )6).

))(  ال�سارم اخلذم: ال�سيف القاطع.

)4(  ابن بقي، يحيى: �سعره 40).

))(  االإ�رصائيلي، ابن �سهل: الديوان 74).
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ذلك  لتعّلق  لي�س  لها،  و�سنداً  الممدوح  لقّوة  رديفة  االإيجابية  الدهر  قّوة  تكون  وقد 

باإرادتها، بل الأن وجود الممدوح هو الذي حّر�سها بعد اأن لم تكن تريد، ونالحظ ذلك من 

خالل �سورة الدهر وقد كان عاب�سًا فابت�سم بمقدم الممدوح، اأو كان قبيحًا فجُمل، اأو كان 

مذمومًا فُمدح، وهكذا. يقول اأبو جعفر بن �َسعدون)1(:

ــِه ــعــبــو�ــسِ ــى ب ـــد مــ�ــس ـــا مـــنـــَك دهـــــٌر ق ــَم الــعــ�ــســُر خ ــس ــ� ــت ــــك اب ــــاُم ــا اأتـــــت اأي ــّم ــل ف

ويقول ابن �َسهل)2(:

ــوُد ــ�ــس ــق ـــــــاِم �ــســعــيــُدانـــهـــ�ـــصْ فــــاأمــــُرك بـــالـــهـــدى م ــى الأن ــل وا�ـــســـعـــْد فـــاأنـــَت ع

كلُّها ـــصٌ  ـــْد� ُق حــلــلــَت  حــيــث  ــــَك ِعــيــُدوالأر�ـــــــصُ  ــــاِن ـــي زم ــــُر اأجــــمــــُع ف ــــده وال

ــه ــُد حــالَ ــحــ�ــسُ ــَك ي ــي ـــاِن عــل ـــزم ــي ال ــوُد مــا�ــس ــس ــ� ــح ــم ال ـــِد  ـــحـــا�ـــسِ ال ـــَظ  غـــي لزال 

ولي�س من خالف كبير بين مدح الر�سول  ومدح غيره، بيد اأننا ال نجد غالبًا اأي ملمح 

لقّوة الدهر �سلبًا اأو اإيجابًا اإذا ما قي�ست بالر�سول ، ولذلك ت�ستن�سر النا�س به على الدهر؛ 

الأن هذا االأخير غالبًا ما يكون �سعيفًا اأمامه، ال حول له وال قّوة. يقول الفازازي))(:

ـــه ـــروِف ـــس ــــن دهـــــِرنـــــا و� ــــه م ـــــا ب ـــــنَّ ــهاأِم ــفــوِف ــ�ــس ــــا ب ــــن ـــا عــلــى اأعــــداِئ ـــن ـــْل َو�ـــسُ

ــه ــوِف ـــْوا عـــن زح ـــنَ ــُم كــيــف انـــثَ ــه ــْل ب ــس ــ� ــه َف ــوِف ــي ــس ــا مـــن � ــه ــِم ــح ـــهـــم لـــم ت زعـــامـــتُ

:)4( ويقول م�سّوراً تحّول الدهر من القبح اإلى الح�سن بعد مبعث الر�سول

ـــَل َمــْبــَعــِثــه َقــبُــْح ـــْب ــــٍر َق ـــَن ده ــا ُحـــ�ـــسْ ــي ــْحف ــبُ ي ـــم  ل كـــــاَن  مــــْن  اهلِل  بــــِذْكــــِر  ـــاَح  ـــب ف

ــــح  ـــد َوُق ــا كــــان ق ــه ــلُّ ــــــْت وجـــــوٌه ك ـــم يَــُلــْح وذلَّ ــــــولُه ل ـــى ول ـــْول ـــَم ـــه ال ــا ب ــن ــرف ع

)1(  ابن اخلطيب، ل�سان الدين: اأعمال االأعالم فيمن بويع قبل االحتالم من ملوك االإ�سالم 207.

)2(  االإ�رصائيلي، ابن �سهل: الديوان 91.

))(  الفازازي، عبد الرحمن: ديوان الو�سائل املتقبَّلة 61.

)4(  الفازازي، عبد الرحمن: ديوان الو�سائل املتقبَّلة )9 - 96.
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التاأمات:

بينها من  اإلى جمعها معًا لما  العنوان م�سّميات مختلفة عمدنا  لواء هذا  تن�سوي تحت 

روابط؛ فالحكمة نتاج التاأمل؛ الأنها ت�سدر عن تجربة وخبرة طويلتين بالحياة و�سروفها، َثمَّ 

وعيهما وتكثيفهما �سمن مقوالت خا�سة ُتلّخ�س عمراً كاماًل ووعيًا متفرداً، لتقديمها اإلى 

لالإن�سانية جمعاء. وكذلك  اإلى ملكية عامة  الخا�سة وتحويلها  الفائدة  بغية تعميم  االآخرين 

الطبيعي  الواقع  من  ُمتميِّزة  حالة  فهو  فيه،  ومراٍن  تاأّمٍل  طول  بعد  اإال  اإليه  و�سول  ال  الزهد 

لعامة النا�س، وهذه درجة ال يتو�سل اإليها اإال بالوعي، واأو�سح من ذلك كله ارتباطًا بالتاأمِل 

التاأمالُت ال�سوفيَّة، والتاأمالت في الزمان والدهر.

ال�سلبية،  القّوة  بمعنى  يطوف  اأغلبه  متعدد،  بلبو�س  فيه  الدهر  فيظهر  الحكمة  �سياق  اأما 

فالدهر غّدار غّرار مطاأطٌئ للروؤو�س، وال ياأتي اأبداً كما ُي�ستهى؛ يقول ابن ُجَبير)1(:

ـــر ــي اأْقـــ�ـــسِ ــغ ــب ــال ــُل ب ــي ــط ــت ــس ــ� ــم ــــهــــا ال ـــــاُن الـــروؤو�ـــســـااأيُّ ـــــزم ـــا طـــــاأطـــــاأَ ال ـــم رب

ـــى ـــال ـــع ـــــــــــِه تَ ــــــــوَل الإل ــى وتـــــــذّكـــــــْر ق ــس ــو� ُم قـــــوِم  مـــن  كــــان  ـــــــاروَن  ق اإّن 

ويقول اأبو محمد القا�سم بن فتح ابن الّرُيولي الحافظ الِحَجاِرّي)2(:

تَــــْفــــعــــُل ول  ــــــوُل  ــــــق تَ ـــــم  ك ــــُلاإلـــــــــى  ــــُف ــــْغ يَ ل  والـــــــمـــــــوُت  ــــُل  ــــف ــــغ وت

اأْن ـــاَت  ـــه ـــي ـــه ف ـــــداً  ـــــل ُخ ـــــــَت  ـــــــل ــــُلاأاأمَّ ــــاأم ـــــرُء يـــــــــدرُك مـــــا ي ـــــم ـــــــرى ال يُ

اإمـــــهـــــالـُــــه  َك  غـــــــــــرَّ الـــــــدهـــــــُر  ـــُل اأم  ـــه ـــم يُ ل  ــــَت  ــــْق ــــقَّ ــــح ت ـــــد  ق ـــــــو  ول

والأن الدهر على هذا القدر من الغرور وجب اأن ُتّتخذ العّدة لمواجهته، ولعل اأهم عّدة 

هي االأ�سدقاء الذين يعينون على النوائب. يقول ابن َغَلْنُده))(:

ًة ـــــدَّ ــــَن الإخــــــــواِن لـــلـــدهـــِر ُع الــعــقــِد تـــكـــثَّـــْر م ـــَرِف  ـــسَ � ــن  م ــِد  ــق ــع ال ُدرِّ  ـــَرُة  ـــَكـــْث َف

)1(  ابن جبري: �سعره 69.

)2(  ال�سلفي: اأخبار وتراجم اأندل�سية م�ستخرجة من معجم ال�سفر )) - 4).

))(  ابن االأبار: حتفة القادم )9.

Dahr_Andalusi_Book.indb   122 1/7/10   11:53 AM



123

ّر حينًا وُيحزن حينًا، يخذل  اأن يو�سف بالتقّلب، فهو ي�سُ ومن حاالت الدهر االأخرى 

تارًة ويعين تارة اأخرى. وهذه ال�سورة اأقرب اإلى واقع الحال من ال�سورة ال�سابقة التي ت�سف 

الدهر باأنه دائم الخذالن، وهي اأبعد عن اإ�سار خ�سو�سية التجربة واأل�سق بالمو�سوعية؛ الأنها 

تقفز درجة عن التاأثير االآني لتجربة ال�ساعر مع الدهر، وتبتعد عن انفعال العاطفة لتقترب من 

هدوء العقل. يقول الفازازي)1(:

�ـــســـّدٌة ــِب  ــْط ــخ ــل ل نــابــتــَك  اإذا  ــر  ــبَّ ــ�ــس ــُنت ــي ــــحــــوادِث ل ــــل ــــداٍد ل ــــت ــــس ـــعـــَد ا� فـــب

ـــٍة ـــْرح تَ ــد  ــع ب ـــٍة  ـــرح ف ـــن  م ـــْن  تـــيـــاأ�ـــسَ تـُــعـــيـــُن ول  ــــم  ث  
ُ
الأيـــــــــام  ــــذُل  ــــخ ت ـــد  ـــق ف

ويقول اأبو القا�سم اأحمد بن محمد بن َمْخَلد قريبًا من المعنى نف�سه)2(:

حــــالــــٍة عــــلــــى  ــــى  ــــق ــــْب يَ ل  ــــــدهــــــُر  ــــــُر ال ــــــدِب يُ اأو  ـــــُل  ـــــب ـــــق يُ ـــــُه  ـــــنّ ـــــك ل

ثم ينزع ال�سعراء بعد ت�سوير �سلبية الدهر وتقّلبه اإلى منزع اآخر من الدعوة اإلى الت�سّبر ودفع 

النف�س اإلى التجلُّد اأمام �سروف الدهر؛ الأنها ال ُت�سيب اأحداً دون اأحد، بل ت�سمل الجميع، 

ومن يظن اأنها ال ت�سيبه فقد وهم. و�سنالحظ في الن�سو�س التالية ت�ساركها بالمفردات الداعية 

:)((
ّ
�س عليك(. يقول ابن َبِقي اإلى الت�سّبر والتجّلد، مثل )مهّونا(، )ا�سطبر(، )خفِّ

ــه ــبُ ــي يُــ�ــس لــيــ�ــصَ  الــــدهــــَر  اأن  ــــنَّ  ظ ـــن  ـــــه مـــــغـــــروُرم ـــــاِت فــــــاإنَـّ ـــــادث ـــــح ـــــال ب

ــــاً لــخــطــوِبــِه ن ــــوِّ ــــَه ـــدوُر فــــالــــَق الـــــزمـــــاَن ُم ـــق ـــم َك ال ـــُث يــــجــــرُّ ـــي وانــــجــــرَّ ح

ي�سّر عدواً  اأن  اإما  مّر:  اأمرين كالهما  بين  فهو  ّكي  الَت�سَ واأكَثَر من  ي�سبر،  لم  اإذا  والمرء 

في�سمت به، واإما اأن ي�سوَء �سديقًا فيحزن عليه. يقول ابن ُجَبير)4(:

ــْر ــِب ــَط ــــاُن �ــســفــيــَقــاعــلــيــَك بــكــتــمــاِن الــمــ�ــســائــِب وا�ــس ــــزم ــــقــــى ال ــهــا فــمــا اأبْ ــي عــل

ـــه ــصِ اأنّ ــا� ــن �ــســديــقــا كــفــاَك مــن الــ�ــســكــوى اإلــــى ال ـــوء  ـــ�ـــس تَ اأو  َعــــــــــُدّواً  تـــ�ـــســـرُّ 

)1(  الفازازي، عبد الرحمن: �سعره )7.

)2(  ابن �سعيد، علي: الغ�سون اليانعة يف حما�سن �سعراء املئة ال�سابعة )).

))(  ابن بقي، يحيى: �سعره 18).

)4(  ابن جبري: �سعره 74.
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اأبداً، حتى الدهر نف�سه.  اأنه ال �سيء دائٌم  اأي�سًا ويهّون الم�سائب  اإلى ال�سبر  ومما يدفع 

ة)1(: يقول ابن باجَّ

ـــُه ـــبُ ــــاُن وري ــــزم ــا ال ــم ــَك ف ــي ــل ــص ع ــ� ــفِّ ـــــدوُم خ ت الــــحــــيــــاُة  ول  ـــــــدوُم  ي ــــيٌء  ــــس �

ومما يهّون على االإن�سان اأي�سًا علُمه ب�سعف قدرة الدهر اأمام قدرة اهلل، واأن الدهر ما هو 

اإال اأداة بيد الخالق يحركها كيف ي�ساء، وهذا يعني اأن ما اأ�ساب المرء ما كان ليخطئه، وما 

اأخطاأه ما كان لي�سيبه، فلي�س االأمر اإذن اإاّل ق�ساًء وقدراً من اهلل لحكمٍة اقت�ساها، ولي�س من 

م�سادفة اأو عبث اأبداً، ولذلك ُيطالب االإن�ساُن بالتوكل على اهلل الأنه نعم المولى والن�سير. 

القّوة  تاأخذ من  الدهر ب�سورتين: �سورة  باهلل يظهر  الدهر  تقرن  التي  الن�سو�س  وفي معظم 

باأ�سباب وذلك بالقيا�س اإلى قّوة االإن�سان، و�سورة تغرق في ال�سعف بالقيا�س اإلى قدرة اهلل. 

يقول الفازازي في الدعوة اإلى التوكل على اهلل، واالإيمان بالق�ساء والقدر)2(:

وحــــدُه ـــــَك  ربِّ حــكــُم  اإل  ــُم  ــك ــح ال ــُمومــــا  ــْت ـــه فــالــيــاأ�ــُص مـــن غــيــره ح فــــاأذعــــْن ل

نطفًة ــَت  كــن اإذ  اأَنْـــ�ـــســـاَك  ـــذي  ال ذا  ــُمفــمــن  ــْظ ع ول  ــَك  ــي ــل ع لـــحـــٌم  ول  ــعــيــفــاً  �ــس

با ال�سّ ة  ــرَّ �ــسِ ــن  م ــاَك  نــجَّ ـــذي  ال ذا  �سْهُم))(وَمــــْن  لــه  يــ�ــســيــُب  مــا  راٍم  ودهــــــُرَك 

ويقول حازم الَقْرطاَجنِّي في ت�سوير الدهر اأداًة بيد الخالق)4(:

ــًة ــب ـــن َجــــَعــــَل الأيــــــــاَم لع ـــحـــاَن م ـــْب لَِم))(�ـــسُ بالزَّ ـــاِن  ـــس ـــ� الإن لــعــَب  ــا  ــه ــِل ــاأه ب

ــْبــحــاَن مـــن ِعـــْنـــَده فـــي كـــلِّ فـــاِدحـــٍة ــَلــِم �ــسُ ـــِر كــالــ�ــسَّ ه ـــدَّ ــُر حــــرَب ال ــيِّ ــس ــ� رفــــٌق يُ

تاأتي التاأمات ال�سوفية في الكون عامة، والتاأمالت في الزمان والدهر خا�سة، في الدرجة 

الثانية بعد الحكمة لَتقاُرب درجة �سيوع الدهر بينهما، وقد الحظنا من الن�سو�س المجموعة 

)1(  ابن خاقان، الفتح: قالئد العقيان ))7.

)2(  الفازازي، عبد الرحمن: �سعره 64 - )6.

))(  �رصة ال�سبا: حّدته.

)4(  القرطاجني، حازم: الديوان 99 - 100.

مَل: هو ال�سهم يكتبون عليه االأمر اأو النهي، وي�ستق�سمون به قبل البدء بعمل اأو �سفر اأو جتارة. ))(  الزَّ
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فة، وابن عربي خ�سو�سًا. وربما كان  اأن المادة ال�سعرية لنوَعي التاأمل هي من نتاج المت�سوِّ

في االأندل�س للعهد المدرو�س ديوان مطبوع ومتداول بين  �سبب ذلك اأنه لي�س الأحد من مت�سوِّ

�ْسُتري.  اأيدي الباحثين اإال ابن عربي وال�سُّ

ويظهر جليًا في ن�سو�س التاأمل اأن للدهر �سورة متميزة فيها، لعل �سببها النزوع ال�سوفي، 

 حياديٌّ خاٍل من اأحكام 
ٌّ

ففي اأغلبها هناك دفاع عن الدهر وا�سح المعالم، وو�سٌف مو�سوعي

اأعين  ال  النا�س  اأعين  عن  فنقاًل  مذمومًا  فيها  الدهر  ر  وِّ �سُ واإن  االإيجابية،  اأو  ال�سلبية  القيمة 

المت�سّوفة. ثم اإننا نجد في هذه الن�سو�س دعوة اإلى احترام الدهر الأن اهلل اأمر بذلك، والأنه عز 

وجل قرن ا�سَمه با�سِمه في الحديث ال�سريف عندما قال: »ُيوؤذيني ابن اآدم؛ ي�سبُّ الدهر واأنا 

الدهر، بيدي االأمر، اأقلِّب الليل والنهار«)1(. و�سنرى اأن ابن عربي دائم االإحالة واالرتكاز 

على هذا الحديث في ن�سو�سه. يقول ابن عربي في و�سف فاعلية الدهر، من غير اتهام اأو 

ثناء)2(:

ـــــا ـــــــَت جــــامــــُع اأوق ـــِر اأن ـــده ـــل ـــُت ل ـــل ــالــيق اتِّــ�ــس ــي  ــِل ــسْ ــ� َف ــُن  ــي ــع ف �ـــســـوؤونـــي  ِت 

ــــي عـــنـــه انـــفـــ�ـــســـاًل لأنــــي ــــِغ ـــاِل لـــ�ـــســـُت اأب ـــ�ـــسَّ ـــَن ال ـــي لبــــ�ــــصٌ مـــــْن ُهــــــــداُه ع

فالدهر هو الذي يجمع �سوؤون ال�ساعر، ولذلك وجبت له الفاعلية، ولكنها فاعلية خالية 

من التقييم. ويقول اأي�سًا))(:

ـــراِئـــري �ـــسَ ـــــثَّ  اأب اأن  ِودادي  ــينَــهــانــي  ــان ــم ــْت ــِك اإلـــــى اأحــــــٍد َغـــْيـــري فـــمـــتُّ ِب

ـــدي وجــــــودُه ـــن ـــــــاٌن عـــــّز ع اإْح�سانينـــبـــانـــي زم لم�ْسهِد  ِمــ�ــســهــودي  كـــاَن  وقــد 

ـــــاَن لي ــــى الأمــــــِر الــــدِنــــيِّ وك ـــه �ــســانــينـــزلـــُت اإل ـــــــُه ب ـــى الإل ـــل ـــــذي اأع عـــلـــوُّ ال

ـــٍم ـــــــــوراً مــــن زمـــــــاٍن ُمـــحـــكَّ ـــــــروُم اأم ـــي ن ـــان ــِل اأرك ــي ــل ــح ــــــي وت بــتــ�ــســعــيــِف اآرائ

ــي َعـــْيـــُن دهـــري وُمـــوِجـــدي ـــرى فــيــه ربِـّ ــــاِنن ــــم ـــــاٍم عـــمـــيـــٍم واإي ـــــسْ بـــتـــوحـــيـــِد اإ�

)1(  البخاري: �سحيح البخاري 4/)182.

)2(  ابن عربي، حميي الدين: الديوان 2)2.

))(  ابن عربي، حميي الدين: الديوان 229 - 0)2.
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بنَ�ْساأتي ـــــرِي  َدْه حــكــَم  ونُــحــيــي  ــمــوت  ــاِنن ــت ــْه ــبُ ب فـــيـــِه  قـــلـــُت  ــا  ــم ــي ف اآِت  ــــم  ول

ــــــُه ـــِه بــــالــــدهــــِر الــعــظــيــم لأنّ ــاِن نُـــ�ـــســـمـــيِّ ــي ــب ـــِح ت ـــس ـــاأو� ـــي ب ــى ل ــمَّ ــس ــ� ـــد ت ــــِه ق ب

اإن قراءة �سريعة لهذه االأبيات قد تدفع اإلى االعتقاد بذم ابن عربي للدهر، غير اأن االأمر 

لي�س كذلك؛ فالقراءة االأولى قد تقف عند قوله: )نباني زمان(، اأو قوله:

ـــــــان مــحــكــم ــــن زم ـــــــروم اأمـــــــــــوراً م ـــيت ـــان ــل اأرك ــي ــل ــح بــتــ�ــســعــيــف اآرائـــــــي وت

فابن  الن�س بكّليته؛  اإلى  تنظر  اأن  الحّقة يجب  القراءة  القولين. ولكن  تتعّدى هذين  وال 

عربي حين قال: )نباني زمان( اأردف ذلك بقوله )عّز عندي وجوده(، فخّل�س الجملة االأولى 

مما قد توحيه من حكم قيمة �سلبي اأو ذم؛ الأنه �سّرح باأن الزمان عزيز عليه. وعندما قال:

ــم ــّك ــح ــــن زمـــــــان م ــــــــــوراً م ـــينـــــــروم اأم ـــان ــل اأرك ــي ــل ــح بــتــ�ــســعــيــف اآرائـــــــي وت

قرن ذلك �سريعًا بقوله:

ــدي ــوج ــــري وم ــن ده ــه ربـــي عــي ــي ــــاننـــرى ف ــــم بـــتـــوحـــيـــد اإ�ـــــســـــام عـــمـــيـــم واإي

وفي هذا القول فائدتان مهّمتان ل�سيرورة الن�س: االأولى اأن ابن عربي خ�سي اأن ُين�سب 

فتال�سى بذلك كل ما  ـ  الرب؟!  اأجّل من  �سيء  ـ وهل من  بالرب  راأ�سًا  فقرنه  الدهر  اإليه ذم 

كان قد اأوحاه البيت الذي قبله من ذم. الفائدة االأخرى اأن ابن عربي عندما ن�سب اإلى الدهر 

القدرة على ت�سعيف اآرائه وتحليل اأركانه خ�سي اأن يوحي ظاهر العبارة باالإ�سراك؛ اإذ ن�سب 

اإلى غير اهلل ما ال يفعله اإال اهلل، ولذلك �سارع في البيت الذي يليه فقرن الدهر بالرب، واأقّر 

بالتوحيد واالإ�سالم واالإيمان، ثم حاول في بيت الحق اأن ُيعّلل ال�سبب الذي دفعه اإلى جعل 

الدهر رّبًا، حين قال)1(:

ــــــُه ـــِه بــــالــــدهــــِر الــعــظــيــم لأنّ ــاِن نُـــ�ـــســـمـــيِّ ــي ــب ـــِح ت ـــس ـــاأو� ـــي ب ــى ل ــمَّ ــس ــ� ـــد ت ــــِه ق ب

فاهلل هو الذي ت�سّمى بالدهر )ي�سير بذلك اإلى الحديث ال�سريف الذي �سبق اأن ذكرناه(،  

وهكذا تنتفي من الن�س �سوائب الغمز من قناة الدهر. ومثل ذلك كثير في �سعر ابن عربي؛ اإذ 

)1(  ابن عربي، حميي الدين: الديوان )41.
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قد يتحّدث عن ابتالء الدهر له، ولكنه ينبهنا على اأنه يحترمه وال يذمه؛ الأن اهلل عز وجل قد 

ت�سّمى با�سمه من جهة، والأنه اأََمَر باحترامه من جهة اأخرى . و�سبيه بذلك اأي�سًا اأن ُي�سّكل ابن 

عربي �سورتين مت�سادتين للدهر: يظهر في اأوالهما مذمومًا باأعين النا�س، وباأخراهما يظهر 

على اأنه اهلل)1(.

ومن المظاهر االأخرى التي يتبّدى بها الدهر في التاأمل ال�سوفي اأن ُي�سّور على اأنه اأداٌة 

تحكُم باأمر اهلل في الكون، وكل ماخال ذلك من مظاهَر للدهر ال يكاد يخرج عن الموقف 

الكّلي البن عربي منه. يقول)2(:

ــا ــن ــُم ــــدهــــَر يــحــُك ــــــاأنَّ ال ـــَل ب ـــي ــــــذاَك ق ــِل ل ــثَ ــَم ال ـــِم  عـــال فـــي  ـــِه  ـــِق خـــاِل اإذِن  َعــــْن 

وال تختلف ن�سو�س التاأمل في الزمان عن �سابقتها، فالدهر هو نف�سه، وموقف ابن عربي 

منه هو نف�سه، بل ربما نجد ال�سورة هنا اأكثر تف�سياًل واأكثر و�سوحًا. يقول))(:

ــرى ت ــه  ــي ف ــــرَت  فــــكَّ اإذا  ــــاُن  ــــزم ال ـــم يـــتَّـــخـــْذ �ــســَكــنــاهــــذا  ــاً ل ــب ــج ـــي �ـــســـاأنـــه ع ف

ــة ــف ـــلِّ طــائ ـــك ـــْحـــبـــِتـــه ل بــَدنــامـــــْع طــــــوِل �ـــسُ اأو  ــــان  ك ــــــاً  ردح ـــِق  ـــخـــائ ال ـــن  م

ــده ــاه ــس ــ� ي اإذ  �ــســخــ�ــصٍ  كـــــلُّ  ــــه  ــــذّم ح�َسناي ــــه  ذمَّ َقــــْد  مـــا  كــــان  مــ�ــســى  واإن 

ـــِه ـــِريَّـــِت ـــَر خــلــٌق مـــن بَ ـــده ــامـــا اأنـــ�ـــســـَف ال ــحــَزن ــــــراَح وال ــــورُث الأف وْهــــو الــــذي ي

ـــــداً ـــاَءهـــم اأب ـــس ـــد � ـــــذي ق ــرون ال ــظ ــن ــي ــاف ــن ــن ــِم ـــروَن وجــــــوَد الـــخـــيـــِر وال ـــظ ـــن وي

ــــُرُه ـــرَّ اأكــــث ـــــذي قـــد �ـــس ــافــيــ�ــســتــروَن ال ــن ــَل ـــم َع ـــاَءه ـــس ـــد � ـــروَن بــمــا ق ـــه ـــج وي

ـــِه فـــلـــذا ـــسِ ـــ� ـــف ـــن امتحنا َفـــــــــــداُه خــــالــــُقــــُه ب ــــذي  ال ـــُر  ـــده ال ــــا  اأن ــــي  اإن يــقــول 

بو�سفها  قمين  وهذا  �سّرائه،  غير  ترى  وال  الدهر،  من  اء  ال�ّسرَّ روؤية  عن  تعمى  فالنا�س 

بالجهل والتحيُّز واالبتعاد عن االإن�ساف. ويدافع ابن عربي عن الدهر بطريقتين: يّتخذ في 

)1(  ابن عربي، حميي الدين: الديوان 1).

)2(  ابن عربي، حميي الدين: الديوان )27.

))(  ابن عربي، حميي الدين: الديوان 217.
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فما  االآنّية؛  باأوقاتها  مرهونة  اأحكامها  النا�س  اأن  يرى  اإذ  والمحاّجة؛  المنطق  �سبيل  االأولى 

الطريقة  اأما  االأمور.  بعواقب  واأخذوا  قلياًل  �سبروا  اأنهم  لو  غداً  يمدحونه  قد  اليوم  يذمونه 

االأخرى في دفاعه فهي ما يلح عليه في اأغلب ن�سو�سه عن الدهر؛ حين ي�سيد بالمزية التي 

حباه اهلل اإياها اإذ قرنه به وت�سّمى با�سمه. وهذه الدعوة اإلى اإن�ساف الدهر نجدها ماثلة في 

اأغلب اأبياته عنه.

وقد نجد في بع�س ن�سو�س التاأمل في الزمان و�سفًا لعالقة �سلبّية بين ابن عربي والدهر، 

الذم،  اأو  القدح  عن  واالبتعاد  والمو�سوعية،  بالحيادية  التم�سك  في  يجهد  و�سٌف  ولكنه 

كعهدنا بن�سو�سه ال�سابقة. يقول)1(:

ــِه ــي ــس ــ� اأُْح ــــُت  مــــاِزلْ ــــذي  ال ـــاَن  ـــزم ال ـــُه فــيــهاإّن  ـــتُ ـــْل ـــسَّ ـــ� ـــى ومـــــا َح ـــ�ـــسَّ ـــَق لـــقـــد تَ

ـــُدنـــي  يُـــعـــاِن اإذ  عــلــيــِه  ـــرُت  ـــب ـــسَ � ـــِهلــقــد  ـــي ـــسِ ـــا� اأُق ـــِه  ـــي ف بــــالــــذي  َدَرى  وقـــــد 

ــهــا ــبُ ـــُت اأطــُل ـــْن ـــــوٍر ُك ـــــْوِن اأم ــِد َك ــق ــــْن ف ـــِهِم ـــي ـــوِف ـــٍد كــــــاَن ي ـــْه ـــع ـــي ب ـــوف ـــي ـــه ِل مـــن

ــنــي ــبُ ـــــُن الـــتـــقـــريـــِب يــطــُل ـــــى زم ــــد اأت ِفــيــِهوق ـــْن  ِم بــالــو�ــســِل  لـــْي  ـــاَد  ج اإذ  بال�سكِر 

ــــه َزِمــــــٌن ــــا َزَمـــــنـــــي اإنــــــي ب ـــُت ي ـــقـــل واأَْدِريـــــــــــِه ف تـَـــــــْدري  ل  واهلِل  واأنــــــــَت 

ر�سى  و�سبب  مظلوم.  وال  ظالم  فال  االأ�سدقاء،  نجوى  اأو  المحبين  عتاب  اأمام  وكاأننا 

ال�ساعر بفعل الدهر معه ـ واإن اأخلفه ما وعده ـ يعود اإلى اإيمانه بالق�ساء والقدر، فالدهر اإن 

يق�ُس عليه فالأمٍر قد كتبه اهلل في �سحائف اللوح المحفوظ، ولذلك نرى موقف ابن عربي 

من �سلبية الدهر معه ياأخذ �سكاًل و�سفيًا مح�سًا، خاليًا من اأي حكم قيمة �سلبي اأو اإيجابي.

المت�سّوفة من �سورته في  الدهر في ن�سو�س  بتمّيز �سورة  وهكذا، البد من االعتراف 

ن�سو�س غيرهم، وما ذلك اإال الأنهم ُمَتَميِّزون في �سلوكهم، ُمَتَميِّزون في حياتهم، ُمَتَميِّزون 

في وعيهم، ولذلك جاء تعبيرهم اأي�سًا ُمَتَميِّزاً مما هو �سائع عند غيرهم.

اأن  غير  الحكمة،  باب  من  قريبة  ن�سو�سه  اأن  يبدو  وقد  الزهد،  التاأمل:  باب  من  ويبقى 

)1(  ابن عربي، حميي الدين: الديوان )27.
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الحكمة  ن�سو�س  اأن  اإلى  اإ�سافة  بينهما،  االأدب  كتب  بتفرقة  مرهون  ف�سلهما  اإلى  الداعي 

ث عن الموت اأو عن معاملة  تختلف عن ن�سو�س الزهد في اأنها اأكثر تنّوعًا منها؛ فقد تتحدَّ

النا�س اأو عن ال�سلوك االجتماعي، وما �سوى ذلك مما هو معروف، على حين تغلب على 

ات الدنيا واالن�سراف اإلى االآخرة، والزهد فيما  ن�سو�س الزهد الدعوة ال�سريحة اإلى ترك ملذَّ

بين يدي النا�س، طريقها اإلى ذلك التو�ّسل باالعتبار بت�ساريف الدهر التي ال ُتبقي على �سيء، 

وال ي�سلم من اأذاها فرد اأو جماعة اأو مملكة. فاإذا كان مرّد كل �سيء اإلى فناء فهل من طريق 

اإلى النجاة �سوى مر�ساة اهلل، والزهد بالدنيا وطلب االآخرة؟! 

فيه نهج  الزهد، نرى  الماَلِقي في ن�سٍّ مثالي من ن�سو�س  اأبو الح�سن بن هارون  يقول 

الق�سيدة الزهدية وا�سحًا؛ اإذ يبدوؤها بقوله:

ـــــــــــــــُل الأَم َك  ـــــــــغـــــــــرُّ ي ــــــــــــُلاأراَك  ــــــطــــــُع دونَـــــــــــــــــُه الأج ــــــق وي

ـــــِه ـــــِل ـــــقُّ ـــــن ـــــــــــَك فـــــــــي ت ـــــــــــالُ يَْنتَِقُل)1(وح ــــــيِء  ــــــف ال كــــمــــثــــِل 

اأ�سكااًل  ليعّدد  ينتقل  ال�ساعر يمّهد لن�سه بف�ساد طول االأمل، ثم  اأن  البداية  فنالحظ منذ 

مختلفة لتنقل المرء من حال اإلى اأخرى؛ ليعود اإلى الدعوة باالعتبار بفعل الدهر واالأيام)2(:

ـــــٌر ـــــبَ ـــــــــــــــــــــاِم مـــــعـــــتَ ــــــــــي الأيَـّ ُدَوُلوف ـــــــا  ـــــــه ـــــــِل اأْه ـــــــي  ف ـــــهـــــا  ل

ــــــــــْوا فـــيـــهـــا ــــوافـــــــقـــــــوٌم قـــــــد َعــــــــــَل ــــل ــــف ــــسَ ـــــــــــــــــــــــواٌم بـــــهـــــا � واأق

ــيـــهـــا ـــــــَرَعـــــــت ُمـــحـــبِـّ ـــــــــُل))(وكـــــــــم �ـــــــسَ ـــــــــسَ اأ� ول  ــــصٌ  ــــ� ــــي ب ول 

ـــــــُر�ـــــــصٍ الِكَلل)4(وكـــــــــم بـــــــاتـــــــوا عـــــلـــــى ُف ـــــَرُب  ـــــس ـــــ� تُ عـــلـــيـــهـــا 

ـــــُم ـــــُه ـــــَع ـــــْم ــــــــــــــاَد الـــــــدهـــــــُر َج ــــــــــــــــوزوا بــــــالــــــذي َعــــمــــُلــــوا اأب وُج

من عر�س  تريدها  التي  النتائج  اإلى  فتخل�س  مختلفًا،  م�ساراً  ذلك  بعد  الق�سيدة  وتاأخذ 

)1(  الفيء: الظل.

)2(  االأ�سفهاين، العماد: خريدة الق�رص وجريدة الع�رص )/)7) - 74).

))(  البي�س واالأ�سل: ال�سيوف والرماح.

)4(  الِكلل: جمع ِكّلة؛ وهي ال�شرت الرقيق ُيخاط كالبيت ُيَتَوّقى فيه من البّق.
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اإلى  وال�سعي  الدنيا،  ملذات  عن  االن�سراف  اإلى  بالدعوة  فتبداأ  بالنا�س،  الدهر  فعل  اأ�سكال 

االجتهاد في العبادة للفوز بنعيم االآخرة. 

ع كل �سيء ل�سطوته؛ فهو ُيعلي   من االأبيات ال�سابقة اأن الدهر يبدو فيها قويًا ُيخ�سِ
ٌّ

وجلي

وَيخف�س، وُيبيد وي�سرع، غير اأننا ال نالحظ في االأبيات دعوة اإلى ذم الدهر اأو قدحه؛ الأن 

الغاية من عر�س ت�ساريفه مح�سورة في النتيجة المتوّخاة من ذلك، ولي�س هو مراداً بذاته. 

على اأن الموقف الديني ال�سابق لل�ساعر له كبير ف�سل في االبتعاد عن ذم الدهر، ومثل هذا 

يتكرر في �سياقات الزهد.

ال�سكوى:

ال�سابقين من حيث كثرة �سيوع الدهر فيه،  يعد مو�سوع ال�سكوى رديفًا للمو�سوعين 

على اأن الكالم عليه �سُيرجاأ اإلى مكانه من الف�سل الثالث، حيث �سندر�س عالقة الدهر بال�ساعر 

اعتماداً على المادة ال�سعرية لل�سكوى.

الرثاء: 

ياأتي الرثاء في الدرجة الرابعة من حيث �سيوع الدهر فيه، اأو من حيث كثرة طرق ال�سعراء 

�سبحانه  اهلل  من  مفرو�س  بقانون كوني  المرتبطة  الب�سرية  الحياة  ب�سيرورة  يتعّلق  فهو  لبابه؛ 

وتعالى على االإن�سان، يقرن فيه الحياة بالموت؛ اإذ كل امرٍئ البد مّيت، طال الزمان به اأم 

ق�سر، ولي�س من خلود اأو ثبات اأبداً، وي�ستوي في ذلك االإن�سان وغيره من االأ�سياء المحيطة 

به، حتى اإن للح�سارات اأعماراً كاأعمار النا�س؛ ت�سيخ كما ي�سيخون، وتفنى كما يفنون)1(. 

فالهدم اإذن قرين البناء، والزوال قرين الكينونة، ولذلك كثر التفجع على الموتى وعلى خراب 

االأ�سياء والمدن والممالك.

ذلك  له  نالحظ  ال  اإذ  المديح؛  في  �سورته  عن  قلياًل  الرثاء  في  الدهر  �سورة  وتختلف 

ق�سيم  لها  ال�سالبة خا�سة، ولي�س  القّوة  له هاهنا هو  الغالب  فالملمح  ال�سفات؛  في  الت�سعب 

)1(  ابن خلدون: مقّدمة ابن خلدون )21 - 214.
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قاتاًل  الدهر  ت�سّور  ال�سواهد  واأغلب  ذلك.  تحتمل  ربما ال  المو�سوع  طبيعة  الأن  اإيجابي؛ 

غادراً ب�سبب �سوء ما فعله بالفقيد، وال تتعّلق قّوته اإال بالهدم والتخريب والقتل والفجيعة.

قَّاق)1(: يقول ابن الزَّ

ـــــُه ـــــاُم ـــا اأيَّ ـــم ـــاإن مــــــاُن ف ــــــزَّ ــــهــــا اأحـــــــــاُمتَــــِعــــ�ــــصَ ال ــــا فـــــي ظــــلِّ ــــن ــــاُم ــــق وم

ُمـــ�ـــســـيَّـــداً الـــــرجـــــاُء  كـــــان  الــــــذي  ـــــــــاُم اإنَّ  ـــــه الأي ـــــِه َغــــــــــــــَدَرْت ب ـــــاِئ ـــــوف ب

ويقول اأي�سًا في رثاء امراأة)2(:

كالحاً الـــحـــواِدِث  ُمـــرِّ  ــن  م الـــدهـــُر  ِعـــــداِكغـــدا  ــصُ  ــ� ــع ب الـــدهـــَر  اأنَّ  اأدِر  ولــــم 

ـــــى رمــــــاِك بــ�ــســْرِفــِه ــاِك َعـــِجـــْبـــُت لـــه اأنَـّ ــن ــسَ ـــاُع � ـــع ـــسُ ــِه � ــي ــن ــي ـــ�ـــصَ ع ـــْغ ــــم يَ ول

وفي رثاء االأندل�س يقول اإبراهيم بن خلف العاِمرّي))(:

ِفـــَطـــْن ذو  ــــٌز  ــــِج ــــْن ُم ـــِعـــٌد  ُمـــ�ـــسْ َهِتْن)4( األ  َمــــِعــــيــــٍن  بــــدْمــــٍع  ــــي  يـُـــبـَـــكِّ

ـــــرًة ــــــ�ــــــصٍ َحـــــ�ـــــسْ ــــــدل ـــــْن جـــــــزيـــــــرَة اأن َم ـــــزَّ ال ــــوِد  ــــق ح ِمـــــــْن  غــــالــــب  ول 

ويقول ابن َعْبدون في رثاء بع�س الممالك والح�سارات))(:

ــر اإّمــعــٍة ــيَ ــاأْل غ ــس ــ� ـــِر ت ه ـــدَّ ـــِن ال ــــرادي �ــســْلــنــي ع ــْع لإي ــِم ــْج ــتَ ــسْ ــَك وا� ــَع ــْم ــسَ ـــِق � ـــاأَلْ ف

ـــُر مـــا اأبــــَقــــْت غـــواِئـــُلـــُه ـــده ـــْم هـــو ال ـــَع عـــاِدنَ ول  طــ�ــســٍم  ول  جـــديـــ�ـــصٍ  عــلــى 

ــــت ـــاِدي مـــــاأرٍب َوَرَم ـــن ـــنـــداِداألـــقـــْت عــ�ــســاهــا ِب ـــاَء �ـــس ـــيـــ�ـــس ــــن ب ــــة م ــــاَم بـــــــاآِل م

ــٍة ــم ــل ــسْ ــ� َم اآَل  ــا  ــاي ــن ــم ــل ل ـــْت  ـــَم ـــَل ـــس ــــاِدواأ� عــــبَّ اآَل  زايــــا  لــــلــــرَّ وعــــــبّــــــَدْت 

)1(  ابن الزقاق: الديوان 261 - )26.

)2(  ابن الزقاق: الديوان 227.

))(  ابن اخلطيب، ل�سان الدين: االإحاطة يف اأخبار غرناطة 66/1). ويف ال�سطر الثاين من البيت الثاين )ثلم( 

يف التفعيلة االأوىل اإذ اأ�سبحت )عولن( بدل )فعولن( وقد اأ�سار اإىل ذلك الزيات اأي�سًا، ينظر الزيات، عبد 

اهلل حممد: رثاء املدن يف ال�سعر االأندل�سي 696.

)4(  دمٌع َمعني هنت: دمع جاٍر كثري القطر.

))(  ابن عبدون: الديوان 127 - 128.
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ول�سدة خوف ال�ساعر من قّوة الدهر ال�سالبة نجده اأحيانًا يبحث عمن يجيره منها، فال 

قّوة ت�شتطيع  الدهر؛ الأنه ال يعتقد وجود  الدهر نف�شه مجيراً من  ـ �شوى  ـ لفرط هلعه  يجد 

مواجهته. يقول اأبو بكر محمد بن �سوار االأ�سبوني)1(:

ـــاُل ـــك ـــصُ بَــــعــــدك يــــا عــــلــــيُّ ن ـــ� ـــي ـــع ـــاُلال ـــن يُ ـــاء  ـــعـــن ال ـــوى  ـــس � مــنــه  �ـــســـيَء  ل 

ــــرًة عــــثــــَر الـــــزمـــــاُن بـــاأهـــِلـــِه ــــث ــــا ع ي
ُ
لـــيـــت الـــــزمـــــاَن مــــن الـــــزمـــــاِن يـُـــقــــال 

ولكن التمني هنا ال َيم�ّس الواقع في �سيء، و�سيبقى دائمًا �سمن اإ�سار الوهم.

مه ال�ساعر حزينًا ُملتّفًا ِبرداِئه  ومن ال�سور الغريبة التي يظهر بها الدهر في الرثاء: اأن يقدِّ

افي)2(: �سَ االأ�سود حداداً على فقد الميت. يقول الرُّ

ــرى يُ اأن  ثُــْكــًا  عــلــيــَك  الـــزمـــاِن  ــُب  ــسْ ــ� ــصِ حـــــداِدَح ــ� ــي ــم ـــٍل فــــي ق ـــي مــــن طــــــوِل ل

ــــُه ــــْدتَ ــــه ِلــــمــــا قــــّل ــــِم ــــُج ــــاأنْ ـــــي ب ـــــوِم ـــــــاِد يُ اأي ــــ�ــــصِ  ــــي وِب األــــــفــــــاٍظ  ُدرِّ  ــــن  م

وقد يدافع ال�ساعر عن الدهر وينفي عنه تهمة القتل، بحّجة اأن هذا الذي كان اإنما فاعله 

الق�ساء والقدر، ولي�س للدهر ذنب �سوى ما اعتادت اأن تن�سبه النا�س اإليه ظلمًا ومن غير تثبُّت. 

يقول ابن �َسهل))(:

ــــاُم ـــه َم ـــْي ـــَل ــــا َع مـــــاُن وم ـــى الـــــزَّ ـــَح ـــْل ـــــــاُم يُ يَـــْجـــنـــي الـــقـــ�ـــســـاُء وتُــــْعــــتَــــُب الأيَّ

اأن  اللوم على الدهر ال  الراثي  اأن ي�سع  اإذ الغالب  الرثاء؛  وهذه فكرة غريبة على ميدان 

يدافع عنه، والذي يوؤكد غربة هذه الفكرة في �سياق الرثاء اأن ابن �َسْهل نف�سه �سرعان ما يعود 

لها)4(: في الق�سيدة ذاتها اإلى لوم الدهر واتهامه، بعد اأن دافع عنه في اأوَّ

ــاُء دهـــــراً فـــي غــنًــى ــي ــل ــع ــت بـــِك ال ــسَ ــا� ـــا الإعـــــــــداُمع ـــه ـــَع ـــح رب ـــبَّ فــــالــــيــــوَم �ـــس

)1(  ابن ب�سام: الذخرية 2/2 827.

)2(  الر�سايف: الديوان 60 - 61.

))(  االإ�رصائيلي، ابن �سهل: الديوان 4)).

)4(  االإ�رصائيلي، ابن �سهل: الديوان 4)).
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ــه ــاِن ــس ــ� ـــي اإح ـــــاَد الــــدهــــُر ف ــــوَم ع ــــي ـــا الأيـــــــاُم وال ـــه ـــروَف ـــع ـــت م ـــَع ـــرَج ـــت ـــس وا�

الحنين وال�ستياق:

اإذا كان التغير قرين الحياة فالبد اإذن اأن نياأ�س من الثبات في كل �سيء، فال المكان الذي 

ين�ساأ فيه المرء باٍق على حاله، وال ال�سداقات التي ُتعقد اأوا�سرها منذ الطفولة دائمة كما هي، 

حتى اإن االإن�سان نف�سه ال يبقى على حاله اأبداً، فال هو هو من حيث مالمحه الج�سدية، وال 

هو هو من حيث اأحواله النف�سية. وكاأن التّغير- بمعناه الوا�سع- َقَدُر االإن�سان الذي ال مفر 

منه، ال تكاد عواطفه تتعلَُّق ب�سيٍء وتاألفه روُحه حتى يحوجه الق�ساء اإلى فراقه، فنراه اأبداً يحن 

اإلى اأ�سيائه القديمة ويبحث عن نف�سه فيها؛ اإذ في كل �سيء قديم جزٌء منه تركه فيه حين فارقه، 

ولذلك نجد في ال�سعر كثيراً من مظاهر هذا النزوع، كالحنين اإلى اأيام ال�سبا، اأو الحنين اإلى 

الوطن، اأو اإلى لقاء االأ�سدقاء، وغير ذلك مما هو �سائع في ال�سعر.

يها ال�سلبي واالإيجابي؛ فُنالحظ  قَّ مامح القّوة ب�سِ وتغلب على الدهر في هذه الن�سو�س 

اأن  منه  ُيرجى  االإيجابي حين  الفراق، ونالحظ م�ساره  عّلة  اإليه  ُتن�سب  ال�سلبي حين  م�ساره 

يجمع ال�سمل ويعيد اجتماع ال�ساعر بما فارقه. 

قًا اإلى وطنه)1(: فمن الم�سار االإيجابي ما يقوله ابن خفاجة مت�سوِّ

ــٌة ــَف ــْط ــري هـــل لــــَدْهــــرَي َع ــْع ــسِ فـــتـُــْجـــَمـــَع اأوطــــــــاِري عـــلـــيَّ واأْوطــــانــــي فــيــالــيــت �

قًا اإلى ال�سبا ولقاء االأ�سدقاء)2(: �سافي مت�سوِّ ويقول الرُّ

ولـــقـــاوؤُكـــم ــا  ــب ــسِّ ــ� ال ريــــعــــاُن  اآَب  ــو  ــل ــرى ف ــْب ــُك ال ــا  ــن ــتَ حــاَج الأيــــــاُم  ــِت  ــسَ ــ� َق اإذاً 

وم�سيبنا ــوى  الـــنَـّ اإل  ـــْن  ـــُك ي ـــم  ل ــرا!فـــــاإن  ه ــدَّ ال ن�ْستَْعِطُف  بــعــُد  �ــســيٍء  اأيِّ  ففي 

)1(  ابن خفاجة: الديوان )4).

)2(  الر�سايف: الديوان 74 - )7.
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ويقول اأبو مروان عبد الملك بن َرِزين في الحنين والنزاع اإلى التالقي واالجتماع)1(:

ـــا ِبـــتـــاِق ن ـــرُّ ـــ�ـــس مــــــاُن ي ــــــزَّ ـــــــــرى ال ــاِقاأتُ ــت ــس ــ� ـــاً اإلــــــى م ـــاق ـــت ـــسْ ـــ� ـــمُّ ُم ـــس ـــ� وي

ــا ــن ــاُه ــف ــس ـــعـــ�ـــصُّ تــــفــــاَح الـــــخـــــدوِد � ــــداِقوت ــــاأح ـــى الأحــــــــــداِق ل ـــن ونــــــرى ُم

ـــا ـــاِدن ـــنـــا اإلــــــى اأجـــ�ـــس ـــ�ـــسَ ـــُد اأنـــُف ـــي ـــع ـــــــاِق وي ـــــَرَدت عـــلـــى الآف ـــــس فـــلـــطـــالـَــمـــا �

فيبدو وا�سحًا اإلحاح الن�سو�س ال�سابقة على الدهر باأن ُيعيد االجتماع، ويجمع ال�سمل. 

ولكنها ت�ستخدم في �سبيل ذلك اأ�سلوب الت�ساوؤل والتمنِّي: )لو اآب(، )هل لدهري عطفة(، 

)اأترى الزمان ي�سرنا(، وهذا يدل على انقطاع ثقتهم باإمكانية حدوث ذلك، ولكن ف�سحة 

االأمل تاأبى اإال التمنِّي والرجاء علَّه يكون ما قد ال يكون اأبداً.

وقد تكتفي الن�سو�س باتهام الدهر على اأنه ال�سبب في الفراق بطريقٍة ما، من غير ترجٍّ 

اأو تمنٍّ بعودة ما قد فات. ولذلك ينعدم الم�سار االإيجابي لفاعلية الدهر في هذه الن�سو�س، 

اح الُمْر�سي)2(: ويبقى الم�سار ال�سلبي ير�سح من االأبيات. يقول ابن الو�سَّ

ـــــْذُكـــــروَن َغـــريـــبـــاً عــــــاَدُه َطــــَرٌب ــُنهـــل تَ ــسَ ــَو� مـــن ذكــــِرُكــــْم وَجـــفـــا اأجـــفـــانَـــُه ال

ــًى ــت ف ــــــُرّب  ف عـــيـــٌد  ــــُم  ــــادُك ع ـــــاَن  ك ــم َحــــَزُناإن  ــُك ــِل ــن اأج ــــاَده م ــد ع ــوِق ق ــ�ــس ــال ب

ـــِه ـــِت ـــن اأحـــبَّ ـلــيــالــي ع ـــد اأَْفـــــــَرَدتْـــــــُه الَـّ ـــُن ق م ـــزَّ ــا َجـــنـــى ال ــم ـــدوُكـــُم م فـــبـــات يـــ�ـــسْ

�ْسُتري مت�سوقًا اإلى اأهل راَمة))( : ويقول ال�سُّ

ــْم ــُك ــال ــس ِو� اأروُم  كــــْم  ـــــَة  رام اأهــــل  ـــا  ــرىي ــتَ ــسْ ــ� ـــَر لـــومـــا يُ ـــْم ـــع ــه ال ــي ــــُع ف ــــي واأب

�ــســى ـــِد الــرِّ ـــيَ ـــدُّ ُعــــــْروَة ُقـــْرِبـــُكـــم ِب ـــس ــرىواأ� ــُع ــُم مــا اأ�ـــســـدُّ مــن ال ــ�ــسِ ــْف هـــُر ي والـــدَّ

ـــُه ـــْونَ ـــر�ـــسَ ـــــلَّ مـــا ت ـــْهـــًا ُك ــــــًا و�ـــسَ اأرى اأه ـــي  ل ــــْم  ــــتُ راأي ومــــا  َر�ـــســـيـــُت  فــلــقــد 

وقد يظهر الدهر في الن�سو�س �سبيهًا بال�سعيف، وهذا ال يكون اإال في معر�س و�سف 

)1(  االأ�سفهاين، العماد: خريدة الق�رص وجريدة الع�رص )/62) - )6).

)2(  االأ�سفهاين، العماد: خريدة الق�رص وجريدة الع�رص 1/2)2.

))(  ال�س�سرتي: الديوان 0).
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جمال االأيام وهنائها، فعندئذ نرى الدهر كاأنه لم يكن، اأو كما �سّبهُه ابن خفاجة نائمًا ذاهاًل. 

يقول في زمن ال�سبا)1(:

خــــارِف الــــزَّ ـــاِب  ـــب ب ـــي  ل ــــــْوٍم  يَ ُرّب  المرا�ِسِفاأل  ــِو  ُحــْل الُح�ْسِن  ــي  َحــوا�ــسِ رقــيــِق 

ـــاُن ذاهــــٌل ـــن ـــسْ ـــه والــــدهــــُر و� المعاطِف لَــــهــــْوُت ب لــــْدُن  ــــاُن  ريَّ ــبــى  الــ�ــسِّ ــُن  ــ�ــس وُغ

ر الدهر على اأنه جذالن فرح ي�سعى في اإ�سعاد ال�ساعر، وهذا ال يكون اأي�سًا اإال  وقد ُي�سوَّ

عند الحديث عن جمال االأيام الما�سية. يقول ابن االأبَّار عن حنينه اإلى الّر�سافة)2(:

ـــــاأرُب م ـــُة  ـــاف ـــس � ـــرُّ ال اإل  ـــوى  ـــه ـــْل ِل ــَرُب؟مـــا  ــِر فــكــيــَف يــ�ــســُفــو َمــ�ــسْ ــدي ــغ بــعــد ال

ــــُب ــــَرقِّ ــــتَ ــــي ُم ـــــــــُف لــلــمــيــعــاِد ب ُب والإل والـــــدهـــــُر بـــالإ�ـــســـعـــاِد لــــي مـــتـــقـــرِّ

الغزل:

لّما كانت م�ساعر الحب مما جبلت عليه الطبيعة الب�سرية وجب بذلك اأن تتجّلى ـ وهي 

اأمر معنوي ـ بما ينا�سبها من لبو�س، ووجب اأن ُيعبَّر عنها بمظاهر مختلفة ح�ّسية ومعنوية؛ 

والعطف  االإيثار  المعنوية  المظاهر  فمن  بالفعل.  الوجود  اإلى  بالقّوة  الوجود  من  لتنتقل 

واالإكرام، وغير ذلك كثير... ومن المظاهر الح�ّسية اأ�سكال التعبير اللفظي المختلفة؛ كذكر 

الغزل.  ذلك من �سروب  به، ونحو  التعّلق  على  يدل  بما  الت�سريح  اأو  المحبوب،  محا�سن 

اأو يكاد  والغزل ظاهرة باقية ما بقي الحب، والحب باٍق ما بقي االإن�سان، ولذلك يندر - 

ينعدم - اأن نجد �سعبًا لم ُيعبِّر في اأدبياته عن هذه الظاهرة.

ولم نكن نتوقع قبل البدء في قراءة الن�سو�س اأن نجد الدهر بين �سياقات الغزل. غير اأن 

المادة المجموعة خالفت هذا التوّقع، فجاء الدهر فيها باأ�سكال متعّددة، فمن ذلك اأن يظهر 

بم�ساره ال�سلبي المعروف؛ فتقترن قوته بالتفريق بين المحّبين. يقول ابن ُزْهر))(:

)1(  ابن خفاجة: الديوان 210.

)2(  ابن االأبار: الديوان 9).

))(  ابن زهر: �سعره 140. 
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ــَدْت فــاأْقــ�ــسَ ماِك  ال�سِّ اأخـــُت  َكــبــدي  ـــْت  يُخطي)1(َرَم ول  يُــ�ــســيــُب  راٍم  ـــي  ـــاأَب ِب األ 

ــْت ــ�ــسَ َم اإن  الــخــاخــِل  بـَــيـــَن  مـــا  ــُة  ــب ــري ـــــاَدِة والـــقـــرِطق ـــــق بــعــيــدة مـــا بَـــيـــَن ال

ــنــوى ــا ال ــن ــهــا حــتــى اأتـــيـــَحـــْت ل ـــا تـُـعــطــي نـَــِعـــْمـــُت ب ـــــــاِم تـــاأخـــُذ م ـــيَـــُم الأي كــــذا �ـــسِ

ويقول ابن عربي)2(:

ـــاِن ـــن ـــبَ ـــوبَـــِة ال ـــاِنَمــــــْن ِلــــــْي ِبـــَمـــْخـــ�ـــسُ ـــس ـــ� ـــلِّ ـــِة ال ـــول ـــسُ ـــ� ـــْع ـــم ــــــْن لـــــي ب م

ـــقـــاً ــــوُت �ــــســــوقــــاً، تــــــــذوُب ِعـــ�ـــسْ ــــم ـــــــــذي َدهـــــانـــــيت ـــــــا ال ـــــــاَه لـــــّمـــــا دَه

ـــــــــذّم َدْهــــــــــراً ــــــاً ت ــــــف ـــــــدُب اإل ـــــــْن ــــيتَ ــــان ــــمــــا رم ــــــداً ب رمــــــاهــــــا َقــــــ�ــــــسْ

داٍر ـــــــــــــــاأُي  ون جـــــــــــاٍر  ــــــيفـــــــــــــراُق  ــــــان ـــــى َزم ـــــــي عـــــل ـــــــان ـــــا زم ـــــي ف

ـــي ـــذاب ـــي َع ـــ�ـــس ـــْرت ــــْن يَ ــــَم ــــــْي ِب ــــــْن ِل مـــــالـــــي ِبـــــمـــــا يـَــــْرتـَــــ�ـــــســـــي يـَــــــــداِن َم

يبدو وا�سحًا اأن الموقف من الدهر في هذا الن�س ال�سوفي يختلف عن الموقف منه في 

�سياقات التاأمل المح�سة؛ اإذ الدهر كان فيها منّزهًا عن الذم، وهو هنا مذموم! عّلة ذلك اأن 

الدهر هناك اقترن باهلل عزَّ وجل، بخالفه هنا حيث لم يقترن بغير فاعليته وقوته ال�سالبة. وهذا 

ابن عربي ي�سرح البيت بقوله: »وذكرها االإلف ُيريد ال�سورة الجامعة، ولما كانت ال�سور 

من عالم التمّثل كان لها التقييد بالزمان اأي�سًا في ذلك العالم، فعلق الذم على الزمان، وجعل 

ال�سهام ال�سوائب له محّلها وبه ظهرت«))(.

وقد ت�سعف قلياًل قّوة الدهر، فيبقى على ما هو عليه من �سلبية، ولكّن طيف المحبوب 

يخال�سه ليلتقي بمحبه. يقول ابن َمْرج الُكْحل)4(:

ــُد اأ�ــســمــاَء والــنــجــُم راك مــن  ــيــُف  الــطَّ راقـــُد�سرى  الـــحـــيِّ  فـــي  ـــــَو  وْه اإل  ـــَن  ـــْف َج ول 

مال، واالآخر يف اجلنوب. ماكني، اأحدهما يف ال�سِّ ماك: اأحد جنمني يعرفان بال�سِّ )1(  ال�سِّ

)2(  ابن عربي، حميي الدين: ترجمان االأ�سواق 176 - 177.

))(  ابن عربي، حميي الدين: ترجمان االأ�سواق 176 - 177.

)4(  ابن مرج الكحل: �سعره )11.
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ـــا ـــن ـــِب ودونَ ـــي ـــرق ـــــِم ال ــــــــمَّ عــلــى رغ َفداِفُد)1(اأَلَ ــٌد  ــي ب الـــدهـــِر  َعــــــَدواِن  عــلــى 

وقد ُيرجى االإ�سعاد من الدهر على الرغم من �سلبيَّته ـ وهو يعني احتمال ظهور م�ساره 

االإيجابي ـ وهذا هو ديدن المحب، ال تتعّلق اآماله اأبداً باأ�سباب العقل، بل باأ�سباب الهوى. 

يقول ابن �َسْهل)2(:

�سوى ـــُكـــم  دونَ ــي  ل يـَــْبـــَق  ــم  ل واإن  ــعــد َمـــْوعـــِدواإنِّـــــي  ــــداً ب ــــْوِع ـــي َم ـــان حـــديـــِث الأم

ـــاًل َفـــُربَّـــمـــا ـــم ـــت ــــاً واح ــــْوع ـــُر َط ـــب ـــس ــِعــداٌت بــاأ�ــســعــِد لأَ� ــي ُمــ�ــسْ ــال ــي ــّل �ـــســـروُف ال

ومن الم�سار االإيجابي لقّوة الدهر اأن ي�سعى في اإ�سعاد المحبوب فياأتي له بمحب �سبوح. 

ال))(: يقول ابن اأبي الِخ�سَ

ـــْت ـــ�ـــسَ ـــِب ـــــد لَ ـــنـــا عــــاطــــًا وق ـــــَدِقحـــّلـــت ب ـــــَح ــــَلــــْت مــــن ال ــــ�ــــسِّ ـــــًة ُف ـــــال ِغ

ـــنـــيـــِه هــــًوى ــــن ب ـــِق فــــجــــاَءهــــا الـــــدهـــــُر م ـــسَ ـــ� ـــاِح فــــي نَ ـــب ـــسَّ ـــ� ـــال بـــِفـــْتـــيـــٍة ك

وقد تختفي قّوة الدهر تمامًا فنراه �سعيفًا اأمام �سطوة الحب، يحاول اأن ُين�سي ال�ساعَر 

محبوَبه، ولكنه ياأبى ذلك فينت�سر الحب. يقول ابن االأبَّار)4(:

يَني يُن�سِّ اأن  ــو  ــرج ي الـــدهـــَر  اأعـــجـــَب  ــا  ــاِك م ــس ــ� اأن  - واهلل   - ول  جـــهـــًا،  هـــــواِك 

واأكثُر من ذلك اأن نرى الدهر وقد حلي وَجُمَل ب�سبب وجود المحبوب فيه. وهنا تختفي 

ته �سلبًا اأو اإيجابًا، فهو جميل وكفى. يقول ابن االأبَّار))(: تمامًا اأية اإ�سارة اإلى قوَّ

ـــُة الــُحــلــى ـــيَّ ـــِع ـــي ـــا رب ـــُة الــــريَـّ ـــريَّ ـــي ـــب ـــن ِخـــــْدِرع ـــُع م ـــُل ـــْط ــــــذراَء تَ ـــٍة ع ـــراق كـــرق

ـــدى وارت ــَن  الــمــحــا�ــسِ ــُر  ــده ال ا�ستمَل  والبْدِربها  ال�سم�ِص  ْفَحُة  �سَ ت  ا�ستمدَّ وِمْنها 

)1(  الفدافد: جمع َفْدَفد؛ وهي الفالة التي ال �سيء بها.

)2(  االإ�رصائيلي، ابن �سهل: الديوان )11.

))(  ابن اأبي اخل�سال: �سعره 0)6.

)4(  ابن االأبار: الديوان 221.

))(  ابن االأبار: الديوان 190.
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ومن ال�سور الطريفة اأن الدهر قد يتاأثر بالمحبوب، في�سغف به حبًا كما �سغف به ال�ساعر 

ار)1(: والنا�س. يقول اأبو القا�سم ابن العطَّ

تــه غــرَّ �ـــســـادْفـــُت  اإذا  غــــــزاٌل  ُـــفـــاوِبــــــْي  ــــًة اأُن ــــسَ ـــِه َرْو� ـــْي ـــتَ ــُت مـــن وْجـــنَ ــي ــن َج

ــِه ب الأنــــــــاُم  ـــــاَم  ه ــه ول  ــي ف ِهــــْمــــُت  ـــا  ــفــا م ــاً بـــه َكــِل ــغــوف ـــُر مــ�ــس ـــده ــى غــــدا ال ــت ح

الو�سف:

اأو  اأو ليلة �سعيدة،  تن�سوي تحت هذا العنوان ن�سو�س مختلفة في و�سف نهاٍر موِنٍق، 

ه، اأو عين عوراء. ويتدرج الدهر بين هذه الن�سو�س من القّوة الإيجابية  و�سف ربيع، اأو ُمتنزَّ

البحتة التي ت�سّر وتظهر طيبها اإلى القّوة ال�سلبية.

فمن الدرجة االأولى حيث الدهر طّيب ُم�ْسعد قول القا�سي اأبي الح�سن ابن َبيَّاع في �سفة 

الربيع)2(:

ــا ــه ــِب ــي ـــــــــاُم زهـــــــرَة ِط ـــــــدت لـــنـــا الأي ــا وقــ�ــســيــِبــهــااأب ــِره ــي ــس ــ� ــن ـــت ب ـــَل ـــْربَ ـــسَ ـــ� وتَ

ــد خــ�ــســوِعــهــا ــع ـــزَّ عــطــُف الـــدهـــر ب ـــت ــد �ــســحــوِبــهــاواه ــع ــاُء ب ــم ــع ــن ــا ال ــه ـــــــَدْت ب وبَ

ــهــا ــاِب ــب ــس ــــواِن � ــــُف ــــْن ـــَعـــت فــــي ُع ـــيَّ مــ�ــســيــِبــهــاوتـــطـــلَّ ـــِت ـــْت ع ـــَغ ـــَل ـــا ب ـــن بـــعـــِد م م

ــُب وقــفــَة َراحــــٍم ــْح ــسُّ ــ� ــــْت لـــهـــا بـــعـــيـــوِنـــهـــا وقــلــوِبــهــا َوَقـــَفـــْت عــلــيــِه ال ــــَك ــــبَ َف

وربما يوؤثر الجو الجميل في الدهر فيحمله على اأن يرتجع ما قد اأخذ من نفو�س واأرواح، 

يقول االأعمى التُِّطيلي في و�سف المطر))(:

ـــــاِن الـــجـــمـــاِد ـــــزم ة ال ــــْت ِغـــــــرَّ ــــبَ ــــَل ــــوهــــاِدَط ال وريُّ  بــــى  الــــرُّ ــــــبُّ  ِح نـــعـــم 

ــــاِد تَـــنـــاهـــى ــــي ــــق ـــمـــحـــُة ال ــاِدديـــــمـــــٌة �ـــس ــت ــق ـــْوُك ال ــا الــمــحــَل، وهـــو �ـــسَ ــه ــُق ري

)1(  االأ�سفهاين، العماد: خريدة الق�رص وجريدة الع�رص )/27).

)2(  االأ�سفهاين، العماد: خريدة الق�رص وجريدة الع�رص )/)0).

))(  التطيلي، االأعمى: الديوان 7).
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ـــ ــــاأت ُحــــَرقــــاِت ال ـــو اأطــــاَفــــْت لأطــــف ــــقــــلــــوِب والأكـــــبـــــاِدل ـــن ال ـــي ـــــوجــــد ب

ـــ ــْت ــاَم ــس ــ� ل الــــزمــــان  لـــهـــا  ـــــى  ـــــاأَتّ ت الأجـــ�ـــســـاِد اأو  ـــي  ف الرواح  ارتــــجــــاَع  ـــه  ـ

اأما  واإيجابًا:  �سلبًا  الدهر  بقّوة  القول  يجمعها  نهار جميل،  في و�سف  ن�سو�س  وهناك 

اإيجابيته فاآنّية؛ الأنها ترتبط بهذا  اليوم الجميل، واأما  �سلبيته فدائمة، ولكنها تنتهي قبل هذا 

اليوم فقط، وكاأنه - كما قال اأبو الف�سل ابن َح�ْسداي - لّما اأ�ساء اعتذر بهذا اليوم)1(: 

الــــغــــَرِر ـــــُح  وا�ـــــس ـــــٌق  ـــــي اأن ـــــــوٌم  ي ــكــِرهلِل  ــب ـــُب الآ�ــــســــاِل وال ـــْذه ــٌص ُم ــ� ــسَّ ــ� ــَف ُم

ــا ــن ــب ــت ــــاَء اأع ــــسَ ــــُر لـــمـــا � ــــده ـــا ال ـــم ـــاأنَّ ــِذِر ك ــت ــع ـــْفـــَح م ـــــــدى �ـــسَ ــى واأبْ ــب ــْت ــُع ــه ب ــي ف

ويقول �سفوان بن اإدري�س قريبًا من هذا المعنى)2(:

ـــا ـــَرن ـــا ده ـــن ـــاألْ ـــسَ ــــصٍ لــــو � ــــ� ــــاِر اأن ــــه يـــقـــِدِرون ــــم  ل ـــِه  ـــِل ـــمـــث ب ــــوَد  ــــع ي اأن  ــــي  ف

ـــــــرَق الــــــزمــــــاُن لــــــُه بــــــِه عــــاداِتــــه ِر خ فــلــو اقـــتـــرْحـــنـــا الـــنـــجـــَم لـــم يَـــتَـــَعـــذَّ

ولخوف ال�ساعر من اأن يعود الدهر في�سرب �سفحًا عما �سمح به من �سعادة؛ نراه يدعو 

كما يدعو الوزير الفقيه اأبو اأيوب بن اأبي اأُميَّة))(:

ــــــا م ــــــزَّ ال ــــــــــنــــــــــِك  اأمَّ داُر  ـــــــا  ــــــهي ــــــبَ ــــــوائ ون ــــــــُه  ــــــــروَف ــــــــسُ � ُن 

ــــذي ــــال ــــــوُدِك ب ــــــع ــــــسُ َوَجــــــــــــــرْت �
ْ
يَـــــــْهـــــــوى نَــــــِزيــــــُلــــــِك داِئــــــــبـَـــــــه 

ومن ن�سو�س الو�سف التي تقت�سر فيها قّوة الدهر على الم�سار ال�سلبي: يقول الَبْكِري 

االإ�سبيلي في اأعور يّتهم الدهر به)4(:

ــــٍن َغـــــَدت ــــْي ـــَل َع ـــث ـــي م ـــن ـــْي ــصِلــــم تَــــــَر َع ــ� ــْم ــغ ال مــــن  ـــَد  ـــْه ـــسُّ ـــ� ال تـَــــْعـــــرُف  ل 

ــــــــاَزت يــــــُد الــــــدْهــــــِر بـــتَـــْفـــريـــِقـــهـــا ــــ�ــــصِّف ــــيَ ــــْب ـــــَودٍّ وُم مـــــن ُكــــــــلِّ ُمـــــ�ـــــسْ

)1(  االأ�سفهاين، العماد: خريدة الق�رص وجريدة الع�رص )/462.

)2(  ابن اإدري�س، �سفوان: زاد امل�سافر 6).

))(  االأ�سفهاين، العماد: خريدة الق�رص وجريدة الع�رص )/468.

)4(  ابن االأبار: حتفة القادم 1)1.
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ــا  ــه ـــــــاً ل ــــــت الأيـــــــــــــاُم اأُخـــــــت ــــــق ـــــــصِواأب ــــــى الأر� ـــَة الــــــراأ�ــــــصِ اإل ـــسَ ـــ� ـــاِك ن

َوْرَدٌة حــــــمــــــرٍة  ـــــــن  ِم ـــو�ـــســـِن الـــَغـــ�ـــصِّ كــــاأنــــهــــا  ـــــْت بـــالـــ�ـــسَّ َق ـــــوِّ قــــد ُط

الفخر:

يعد الفخر من المو�سوعات الماألوفة وال�سائعة في �سعرنا العربي، بداأ منذ الجاهلية فخراً 

ذاتيًا  فخراً  وتطور  ـ  ال�سعاليك  �سعر  اأظهُرها  مهّمة  ا�ستثناءات  مع  ـ  اإليها  وباالنتماء  بالقبيلة 

خا�سًا بال�ساعر فرداً م�ستقاًل. ولي�س جديداً القول: اإن الفخر قرين المديح؛ اإذ كالهما ذكٌر 

بمن  تعّلقت  واإذا  فخراً،  كانت  بال�ساعر  المحا�سن  تعّلقت هذه  اإذا  �سخ�س حي،  لمحا�سن 

�سواه كانت مديحًا خال�سًا، وب�سبب هذا الت�سابه نرى �سورة الدهر في كلٍّ من المو�سوعين 

ميزتها ال�سعف، فكل الن�سو�س المجموعة تحت هذا العنوان تتفق في تقديم ال�ساعر ب�سورة 

القوي الذي يقهر الدهر وال يهاب �سيئًا، في حين يبدو الدهر �سعيفًا اأمامه على الرغم من 

ُقّوته، فال�ساعر لي�س قويًا الأن الدهر �سعيف؛ بل الأن قّوة الدهر ال تقارن بقوته.

وعلى  عربي،  والبن   
ّ
بقي البن  ين  ن�سَّ في  تتج�سد  الدهر  فيها  ظهر  �سورة  اأقوى  ولعل 

عهدناها  التي  كتلك  لي�ست  الدهر  قّوة  اأن  االأول  الن�س  في  �سنالحظ  فاإننا  ذلك  من  الرغم 

في المو�سوعات ال�سابقة؛ فهنا يحاول الدهر فقط اأن يطلب ال�ساعر )لنالحظ ال�سعف في 

:)1(
ّ
ا�ستخدام الفعل يطلب( الأنه قد زانه، وكان �سفحًة بي�ساء في �سواده. يقول ابن بقي

ــبَــَحــت ــِع َفــاأ�ــسْ ــدي ــب ــَب ال ــي ــال ــلــْكــُت اأ�ــس ــِد تـَـرتــمــي�ــسَ ــي ــب ـــاُن فـــي ال ـــب ْك ـــرُّ ـــاأقـــوالـــَي ال ب

ـــٍع ـــاِج ـــــلُّ �ـــس ــــه ك ــــى ب ــــنَّ ـــتَــــمــــا َغ ــــِموُربَـّ ــــَرنُّ ــــت ــــِوِه وال ــــْج ــــسَ ــــي � ُده ف يُـــــــــــردِّ

ــم ــُه ــانُ ــس ــ� ــــــي ل ــــْومــــي لأنِّ ـَعــنــي َق ــِمو�ــســيَـّ ــكــلُّ ــت ال عـــنـــَد  ــــــــواُم  الأق اأُْفـــــِحـــــَم  اإذا 

ـــــــَي ِزنْــــتُــــُه ـــي َدْهـــــــــِري لأن ـــن ـــبَ ـــالَ ــــــــْوَق اأْدهـــــــِم وط ٌة َف ــــــــرَّ ـــــــــَي ِفــــيــــِه ُغ واأنِّ

وفي الن�س االآخر ال تخفى قّوة الدهر وهو ي�سعى في ع�س ال�ساعر، ولكن قّوة ال�ساعر 

)1(  ابن بقي، يحيى: �سعره ))).
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اأظهُر من قوته، ولذلك يجابهه بهّمة عالية، و�سبب قّوة ال�ساعر اأنه ي�ستعين على الدهر باهلل 

�سبحانه وتعالى. يقول ابن عربي)1(:

ــه ــنُ ــي ـــــــَو ع ــــكــــلِّ زمـــــــــاٍن واحـــــــــٌد ُه اأوحـــُدل الع�سر  فــي  ال�سخ�ُص  ذاَك  ــــَي  واإنِّ

واحــــٍد ـــَد  ـــع بَ واحـــــٌد  اإل  الـــنـــا�ـــصُ  ــُدومــــا  ــوَج ي �ــســخــ�ــســاِن  الأدواِر  عــلــى  ــــراٌم  ح

مــــــاِن بــهــّمــٍة ـــاِت الــــــزَّ ـــــُل عـــ�ـــسَّ ـــــاب ــخــمــُداأق ـــداُد وت ـــس ـــ� ــُع ال ــب ــس ــ� ــا ال ــه تـــــذلُّ ل

ــــــلِّ حـــالـــٍة ـــــا فـــيـــه عـــلـــى ك ـــــدن ـُدمـــــوؤيِّ ــُر الــمــوؤيِـّ ــي ــنــ�ــس ــمــا َوْهــــــَو ال ــسَّ ــ� ـــــُه ال اإل

ــٌة ــاي ــن ع ولـــكـــْن  َحـــــقٍّ  عــــْن  ذاَك  ـــــــروُم وتــْجــهــُد ومــــا  ــــادي تَ اأتـــتـــنـــي وُحــــ�ــــسَّ

وقد يظهر الدهر قويا �ساعيًا في االإ�ساءة اإلى ال�ساعر، غير اأن ال�ساعر ال يبالي به، ويهزاأ 

�سامتًا من فعله، والطريف اأنه قادر على معاقبة الدهر ولكنه َيَتَرفَّع عن ذلك. يقول اأبو بكر 

ابن الِملح)2(:

ــــُه ــــسَ ـــاأ اأر� ـــم ـــم لـــقـــيـــُت الــــهــــمَّ ي ـــك ـــــَرِمول ـــِن َعـــــَرْم ـــْي ـــتَ ــــاأحــــمَّ طـــامـــي الـــلـــجَّ ب

ــبــا لــلــظُّ ــاً  ــب ــه ن ــَص  ــ� ــي ــج ال ذاك  ــــدِموتـــركـــُت  ُمـــتـــخـــاذَل الأنــــ�ــــســــاِر مــطــلــول ال

ــي ــب ــاِن ج ـــيـــالـــي  الـــلَّ َرَمــــــــِت  اإذا  ــــن كــــــلِّ نـــاحـــيـــٍة بــــكــــلِّ الأ�ـــســـهـــِمحـــتـــى  م

�سبيبٍة ــــَف  اأن الــ�ــســيــِب  بــحــبــِل  ــْت  ــم ــَط ـــم يـُــْخـــَطـــِمَخ ــا ل ــه ــروف ــس ـــد كــــان قـــبـــَل � ق

ـــُت اأقــــــــَدَر قـــــادر لـــم اأْجـــزهـــا اإنــــــي لأزَهـــــــــُد فــــي عــــقــــاِب الـــمـــجـــرِملـــو كـــن

ـــهـــا يــــِدي ـــصُ فــــي مـــراجـــِع ـــ� ـــب ـــِماإنــــــي لأق ـــُج ــا فـــــروَع الأن ــه ولــــو احـــتَـــَذيْـــُت ب

مــطــلــبــي والـــحـــقـــيـــقـــُة  ــــي  ــــْزم َع ـــُة مــغــنــمــيواأردُّ  ـــم ـــري ـــك واأبـــــيـــــُح حـــظـــي وال

ــِر �ــســحــكــَة �ــســامــٍت ه ــدَّ ــل ــٌك ل ــاح ــس ــــا � ــِماأن ــ�ــسِّ ــب ــمــت ال ــدى  ــن ــل ل ــُص  ــ� ــب ــع ي ــــان  ك اإن 

ـــِه ـــْرب ـــَح ـــد الــــزمــــاُن الآمـــلـــيـــَن ِب ـــ�ـــسَ ــدِم َف ــق م َل  اأوَّ ـــراِت  ـــم ـــغ ال ـــي  ف ــــُت  ــــي واأت

)1(  ابن عربي، حميي الدين: الديوان 44 - )4.

)2(  ابن ب�سام: الذخرية 1/2 9)4.
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ال�ساعر �سروفه  ال�سعف، حتى ي�سف  اإلى  القّوة  التدرج من  الدهر في  وت�ستمر �سورة 

باأنها تراب لنعله. يقول محمد بن �َسْهل االأْزدي)1(:

ــتــي ــمَّ ــــي وِه ــــْزِم ـــي َوَع ـــْزِم ــــْن َح ــــــَي ِم ــِعواإنِّ ــْب ــطَّ ـــــَرِم ال ـــا ُرِزَقــــْتــــه الــنــفــ�ــُص مــن َك وم

ــمــاَء �ــســمــاتـُـُه ــ�ــس ــو ال ــل ــْع ــٍب تَ ــسِ ــ� ــْن ــِعلَــِفــي َم ــب ــ�ــسَّ ـــي كـــواِكـــِبـــهـــا ال ـــــوراً ف ــَت ن ــب ــث ــي ف

به فــــــاإذا  ـــا  ع اإذ  دهـــــري  ـــرُف  ـــس � ـــا  �ــســبــِع ع ــى  ــل ع ـــاٌر  غـــب اأو  ــي  ــل ــْع ــنَ ِل تـــــراٌب 

ْوح)2(: ومثل ذلك في �سعف الدهر وقّلة حيلته قول اأبي بكر بن الرَّ

مــــاِن عـــلـــى ُمــــَحــــاَربــــتــــي يـــُد ــــلــــزَّ ــي اأ�ـــســـدُّ مــن الــُخــطــوِب واأنـــَجـــُدمــــا ل ــس ــْر� ِع

ـــذي  ـــا ال ـــاأن ـــن غــــٍد ف ـــن كــــان يـــحـــَذُر م ـــي غــُد م ـــحـــذُرن ــــذا الــــيــــوِم ي ـــعـــِد ه ـــن ب م

وقد تنعك�س ال�سورة فنرى الدهر يعاني من �سروف ال�ساعر وتقّلبه بين يديه، وهذه من 

اأدنى حاالت ال�سعف للدهر. يقول ابن َعْبدون))(:

ــٍب ــاِن ـــلِّ ج ــــــاِم ِمــــْن ك ــــــَرَرُت عــلــى الأيَّ ُب َم ــــــوِّ ــــــسَ ـــــــارًة واأُ� ــا ت ــه ــي ـــــُد ف ـــــعِّ اأُ�ـــــسَ

العتذار:

جاء في و�سية رجل البنه: »واإياك مما ُيْعَتذُر منه؛ فاإنه ال ُيعتذر من خير«)4(. فهل للمرء 

اأباه!؟  اأم  ذلك  �ساء  والن�سيان،  الخطاأ  من  حظه  عليه  ُكتب  اأن  بعد  الو�سية  لهذه  �سبيل  من 

المطلقة في حياته من غير  المثالية  بتحقيق  المرء  ُيطاَلب  اأن  الحق  اإنه النحراف عن جادة 

ا�ستثناءات تخرج عن هذه المثالية، فهذا مما ال ُي�ستطاع؛ الأنه يخالف الجبلَّة الب�سرية التي 

قامت على الروح والج�سد، والهواء والطين. فاإذا ثبت الخطاأ على االإن�سان ـ والحال كذلك 

)1(  ابن اخلطيب، ل�سان الدين: االإحاطة يف اأخبار غرناطة 4/)28.

)2(  ابن �سعيد، علي: املغرب يف حلى املغرب 86/1).

))(  ابن عبدون: الديوان )10.

)4(  اليزيدي، حممد بن العبا�س: املراثي 292 - )29.
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ـ فالبد اإذن مما بوجوده ي�سبح الخطاأ كاأْن لم يكن؛ ذاك هو االعتذار، ثم العودة بالفعل اإلى 

التراجع  ويريد  بزلّته  ي�سعر  من  كل  لدى  باالعتذار  الخطاأ  يقترن  وهكذا  ال�سحيح،  م�ساره 

عنها. ومثل هذا كثير و�سائع بين النا�س في عالقاتهم الخا�سة والعامة، ومظاهره في ال�سعر 

كثيرة اأي�سًا؛ الأن ال�سعر �سورة لنب�س الحياة.

وياأتي الدهر في ن�سو�س االعتذار اأو العتاب ُمثَقاًل بوزر الجفوة التي قامت بين ال�ساعر 

ومن يعتذر اإليه، فكل خطاأ وقع اإنما مرّده اإلى الدهر، ال ي�ساركه ال�ساعر في �سيء من ذلك، 

ي  يد الَبَطْلَيْو�سِ فهو ال�سبب في تغّير العهد، وهو ال�سبب في غ�سب الُمعتذر اإليه. يقول ابن ال�سِّ

في عتاب بع�س االإخوان)1(:

هـــُر عــهــَدكــم ـــَر الـــدَّ ـــيَّ ــــْم َغ ـــا ِل ـــن ـــوان ــــا؟ اأاإخ ـــــــاِء اأعــــاِدي ــا بـــعـــَد الإخ ــن ــم ل ــرتُ ــس ــ� ف

ويقول الفازازي م�سّرحًا ببراءته من ذنب البعاد، ُيخاطب بع�س ال�سالحين معتذراً)2(:

ـــاِدكـــم ـــع ِب ذنــــــُب  لـــــاأيـــــاِم  كــــــاَن  ــــُب اإذا  ـــي َذنْ ــ�ــَص ِل ــي ـــي  ل ـــن ـــــذراً اأن ــَي ُع ــان ــف ك

ويبعد  ُيغّير  هو  اإذ  �سلبي؛  بم�ساٍر  قويًا  فيها  يِرُد  الدهَر  اأن  ال�سابقة  الن�سو�س  في  نالحظ 

ا�ستر�ساء �سخ�ٍس ما كان قد  اإلى  ال�ساعر  يعمد  قلياًل حين  يتغير  اأن ذلك قد  االإخوان. على 

غ�سب عليه، فنجده يمزج اعتذاره بالمديح َعلَُّه ينال العطف والر�سى، ولذلك يبدو الدهر 

�سعيفًا بالمقارنة مع هذا الذي ُي�ستعَطف وُيمدح. يقول اأبو عبد اهلل محمد بن ثابت معاتبًا))(:

ــــــَزْل ــــم يَ ــــــْن ل ـــى فـــديـــتُـــَك َم ـــس ـــ� ـــْن ـــنـَــُعاأتَ ـــــُر مــــا تـَــ�ـــسْ ـــــْذُك ــــِر يَ ــــده َمــــــدى ال

مـــنـــُكـــُم ـــــــٍة  ـــــــَق ِث ذا  ــــُعومــــــــازلــــــــُت  ــــَم ــــس اأ� ومـــــــا  اأراُه  قـــــــْد  بــــمــــا 

ـــــاَن ـــــزم ــــــــــاأنَّ ال يـــْنـــَفـــُع واأنـــــــــــَت عــــلــــيــــٌم ب اأو  �ـــســـئـــَت  اإذا  يـــ�ـــســـرُّ 

)1(  البطليو�سي، ابن ال�سيد: �سعره 101.

)2(  الفازازي، عبد الرحمن: �سعره 119.

))(  ابن �سعيد، علي: اخت�سار القدح املعّلى يف التاريخ املحّلى 167.
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التهنئة:

من  كال�سفاء  فرح،  اأو  بين حزن  تعاقٌب  الحياة  اإذ  التهنئة؛  �سياق  في  الدهر  ياأتي  وربما 

مر�س، اأو المباركة بمولود اأو عيد اأو والية عهد اأو اأعرا�س مختلفة. يقول اأبو بكر محمد بن 

اأحمد بن ُرَحيم في التهنئة بمولود)1(:

ـــه ـــاإنَّ مــــاِن ف ـــــواً لــــلــــزَّ ـــــْف ـــحـــاً وَع ـــْف ــِر�ـــسَ ــمِّ ــنَ ــتَ ــُم ـــِه ال ُة وجـــِه ــــرَّ ــــسِ ــْت اأ� ــَك ــِح ــسَ �

ِمـــْن لَح  ــٍد  ــْع ــسَ � ــنــجــِم  ب الــبــ�ــســيــُر  ـــَع  ـــَل ـــَدِرَط ـــْخ ـــْبـــِل لــيــٍث ُم ــى وِبـــ�ـــسِ ــل ــُع ـــــِق ال اأف

ـــن َجـــنـَــبـــاِتـــِه ـــوُن الــــدهــــِر ع ـــي ـــْت ع ـــام ـــِر ن ـــمَّ ـــُه مــــتــــوُن الـــ�ـــسُّ ـــَل ـــاِه ـــن ــــْت م ــــَم َح

�سافي في المو�سوع نف�سه)2(: ويقول الرُّ

ـــٍد ـــُع ـــسْ اأ� ذي  طـــالـــٍع  مــــْن  بــــِه  ـــاأ  ـــن ـــاْه ِتــــه الــــزمــــاُن ويُـــعـــَجـــُب ف ــــُغــــرَّ ــــْزهــــى ِب يُ

ين اأن الدهر جميل فرح، حتى اإن ال�ساعر ليعتذر منه؛ اإذ اأكرمه بالمولود،  ويبدو من الن�سّ

وكاأّن المولود جاء ليمحي �سوءات الدهر كّلها! وهذا يعني اأن الدهر قد كان �سلبيًا واالآن غّير 

ما ُعهد منه، ولكن ذلك ال يعني اأن اإيجابيته �ست�ستمر؛ فالجوهر فيه االإتالف وال�سلبية، وما 

باأن  للمولود  بالدعاء  ي�سارع  فاإنه  يدرك ذلك  ال�ساعر  زائل، والأن  اإال عَر�ٌس  االإيجابية  هذه 

ي�سلم من عيون الدهر. 

ندي))(: ومما قيل في التهنئة بوالية العهد قول الرُّ

ــِه ــٍد كــــــاأنَّ الـــعـــيـــَد عـــــاَد ب ــع ــس ـــــوَم � ـــا ي َجَذِل)4(ي فــي  ــُر  ــده وال مـــرٍح  فــي  والــنــا�ــص 

ومما قيل في التهنئة بالعيد قوُل حازم الَقرطاَجنِّي))(: 

ــعــا ــل ـــِد نــــْجــــٍم طــــالــــٍع َط ـــَع ـــس ـــاأ� ـــٌد ب ـــي ــرى عــلــيــَك معاع ــ�ــس ــب ــنــَع وال الــ�ــس ــع  ــل ــاأط ف

)1(  االأ�سفهاين، العماد: خريدة الق�رص وجريدة الع�رص )/406.

)2(  الر�سايف: الديوان 46 - 47.

))(  الرندي، اأبو البقاء: �سعره 122.

)4(  اجلذل: الفرح.

))(  القرطاجني، حازم: الديوان 76.
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ــــَم خــيــر يــٍد ــــْث ـــِه لَ ـــي ـــصُ ف ـــا� ـــن ــــادَر ال ــــب نَبَعا)1( ت الــحــيــا  ــُث  ــي ح بــهــا  ــاِة  ــي ــح ال مــــاُء 

ــَده ــع ــس ــاأ� ــرى ف ــسْ ــ� ــبُ ــال ـــُر ب ـــده ُملتمعا واألــــمــــَع ال ــــــاِق  الآف فـــي  ـــِرَك  ـــ�ـــسْ ِب ــصُ  ــ� ــي وم

فالدهر هنا اأي�سًا �سعيد فرح، �ساأنه في ذلك �ساأنه في الن�سو�س ال�سابقة؛ اإذ الأعم الأغلب 

اأن يرد الدهر في �سياقات التهنئة على �سورة تنا�سب الجو العام للتهنئة، ولذلك تنتفي مظاهر قوته 

�سلبًا اأو اإيجابًا.

الفراق:

تتعلق بهذا العنوان م�سارات عّدة، كالهجر والفقدان والفراق، فجميعها ت�سترك في اأنها 

تعبر عن انقطاع عالقة بين طرفين ل�سبب ما، وت�سترك اأي�سًا في ت�سكيل مالمح واحدة للدهر 

باب له؛ الأنه عّلة االنقطاع بين االأطراف.  تقريبًا، ففي معظمها هناك عتاب على الدهر اأو �سِ

وهذا يعني اأنه يظهر قويًا في هذه الن�سو�س؛ اإذ لي�س هناك ما ي�سير اإليه ب�سعف، كما اأن قّوته 

تخت�س بال�سلب، وال ُين�سب اإليه اأي فعل اإيجابي. يقول اأبو محمد بن مالك)2(:

ــِر والـــنُّـــَوُب ــده ـــروُف ال ــْت بــمــيَّ �ـــسُ ــالَ ــبَــُب  �ــس ــى الــ�ــسَّ ــ�ــس ــَق ــَك مــنــهــا وان ــــاَن حــظُّ وب

ويقول اإدري�س بن اإبراهيم))(: 

ـــــاذا يـــريـــُد ِمــن ــــدهــــِر م ـــهـــذا ال الـــدهـــِر فــتــبــاً ل اأعـــيـــُن  ـــه  ب قـــــرَّت  ــــَك؟ ل  ــــراِق ف

ويقول الفازازي)4(:

مـــِن ـــزَّ ال ــى  ــل ع ـــٌب  ـــْت َع ــــــوُل ول  اأق ــِن؟! مــــاذا  ــسَ ــو� ــل ــِن ل ــي ــع ــَد ال ــق ـــِك ف ـــْدتُ ـــَق وقــــْد َف

ويقول اأبو محمد بن الجبَّير))(:

)1(  احليا: اخل�سب واملطر.

)2(  االأ�سفهاين، العماد: خريدة الق�رص وجريدة الع�رص )/442.

))(  ابن اإدري�س، �سفوان: زاد امل�سافر 4)1.

)4(  الفازازي، عبد الرحمن: �سعره 169.

))(  ابن خافان، الفتح: قالئد العقيان )7).
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ــُم ــُك ــيَ ــْع ــسَ � اهللُ  ــــلَّ  ــــسَ اأ� ـــَن  ـــري ـــاِج ه ـــا  ــِبي ــبَ ــسَ ــم بـــا � ــُك ــي ــبِّ ــِح ـــروَن ُم ـــُج ـــْه كـــم تَ

ــــان والـــَدكـــم ــا َك ــمَّ ـــَر ل ه ـــدَّ ــبَــْهــتُــُم ال اأِب اأ�ــسْ ـــرِّ  ـــس ـــ� ل اأبـــــنـــــاٍء  �ــــســــرُّ  ــــُم  ــــتُ ــــاأن ف

فال�ساعر واإن لم ين�سب اإلى الدهر عّلة الهجر راأ�سًا فاإنه يّدعي له اأبّوة من قام بفعل الهجر؛ 

لت�سابه ما بينهم من اأفعال، ويريد بذلك اأن يجعل للدهر طرفًا من اأ�سباب الهجر.

األي�س يحق لنا بعد هذا العر�س اأن نخرج بقاعدة عامة تجمع ما تناثر من �سور الدهر؟.. 

يبدو اأن الدهر م�ستعد دائمًا لقبول ما �ستفر�سه عليه طبيعة المو�سوع الذي �سي�سبح جزءاً من 

اأن يكون �سعيفًا، كمعظم �سياقات المدح والفخر، وهو  اأُِريَد له  اإذا  ت�سكيله، فهو �سعيف 

قوي اإذا اأُريدت له القّوة، كاأغلب �سياقات الرثاء وال�سكوى، وهو اأي�سًا فرح جميل في بع�س 

�سياقات التهنئة والو�سف، وحزين في بع�س �سياقات الرثاء خا�سة، وقد يبدو حياديًا تمامًا 

وخاليًا من اأيِّ حكم قيمة كما في �سياقات التاأمل.

يها  لكن هذا ال يمنع من وجود عامل م�سترك َجَمَع معظم �سور الدهر؛ اأال وهو القّوة ب�سقَّ

د الم�سار الذي �ست�سلكه هذه القّوة الأيٍّ من ال�سّقين بح�سب طبيعة  ال�سلبي واالإيجابي، ويتحدَّ

العالقات التي �سيرتبط بها الدهر في ال�سياق؛ ففي المديح تاأخذ القّوة الم�سار االإيجابي اإذا 

لم  ما  �سلبيًا  م�سلكًا  �ست�سلك  قّوته  فاإن  بال�ساعر  ارتبط  اإذا  ولكنه  بالممدوح،  الدهر  ارتبط 

ال�سياقات. وهكذا يمكن  بقية  ت�سير  ال�ساكلة  الممدوح وُيغيِّر م�سارها، وعلى هذه  يتدخل 

القول: اإن ل�سياق المو�سوع الذي ينتمي اإليه الدهر، ولطبيعة العالقات التي يرتبط بها: اأثراً 

دٍة للدهر. فاعاًل في ت�سكيل مالمح محدَّ
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عاقات الدهر:

در�سنا في المبحث الما�سي الدهر من حيث طرائق تجّليه في المو�سوعات المختلفة، 

اأن نم�سي  اأبرز مالمحه ل�سوقًا في مجمل المو�سوعات، ومن اأجل  اإلى بلورة  واأدى ذلك 

قدمًا في ا�ستجالء عوالم الدهر وتر�سيخها يبدو �سروريًا ر�سم حدوٍد لف�ساء عالقاته؛ لنكون 

على بّينٍة مّمن يمكن اأن ُيقيم معهم عالقًة ما، وطبيعة هذه العالقة؛ فال يكفي القول باإمكانية 

ن�سوء عالقٍة بين الدهر والرياح على �سبيل المثال، بل البد من معرفة دور الدهر فيها؛ اأهو 

موؤثر اأم متاأثر؟ اأم اأن العالقة بينهما خالية من �سمات الفاعلية؟ اإذا اأمكن الو�سول اإلى اأجوبة 

�سافية في هذا الم�سمار يكون البحث قد تقّدم خطوة في �سبيل ا�ستجالء مالمح الدهر في 

الن�سو�س.

تن�ساق  اأنها  لنا  المدرو�سة الح  ال�سعرية  المادة  الدهر في  ا�ستجالء مجمل عالقات  بعد 

�سمن م�سارات ثالثة بح�سب طبيعتها:

• فاأّولها ما كان الدهر فيها موؤثراً.	

• وثانيها ما كان الدهر فيها متاأثراً.	

• واآخرها ل يت�سم ب�سفة الفاعلية، ولذلك ال يبدو الدهر فيها موؤثراً اأو متاأثراً.	

يبدو الدهر في الم�سار االأول فاعًا ال منفعاًل، وهو م�سدر الفعل؛ منه يبداأ وفي االآخرين 

ينتهي، وي�ستوي في ذلك التاأثير ال�سلبي واالإيجابي. فمن مظاهر هذا الم�سار اأن يدخل الدهر 

موؤكداً  التُِّطيلي  االأعمى  يقول  تاأثيره.  اأحد من  ينجو  يكاد  النا�س عمومًا، فال  في عالقة مع 

�سمولية تاأثير الدهر في كل اإن�سان، �سواٌء في ذلك االآمن والمروع)1(:

ـــِه ـــْرِف ــــاِن و�ـــس ــــزم ال ـــــى  اإل ــــّن  تَــــْرَكــــنَ ــــــاُن بـــــاآمـــــٍن ومـــــــروِعل  ــــــزم ــــَك ال ــــت ف

ـــَعـــت ـــه قــــد ُجـــمِّ ـــروَف ـــس ــِعدهــــــٌر كـــــــاأنَّ � ــي ــم ــــتِّ ج ــــس ــــر مــنــتــظــٍم و� ــــْث ــــــْن نَ ِم

بــحــادٍث الــــزمــــاِن  مـــن  ـــَت  ـــْب ـــِج َع ـــى َمــــْتــــبــــوِع واإذا  ـــل َفــــلــــتــــابــــٍع يَــــْبــــكــــي ع

)1(  التطيلي، االأعمى: الديوان 80.
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ويوؤكد ابن ُجَبير من خالل ا�ستخدامه للفعل )تيّقن( اأن تاأثير الدهر البد واقع على كل 

اإن�سان، ولذلك فاإنه يعجب من اغترار بع�س النا�س ب�سحبته)1(:

ــُه ــُع ــم ــْط ـــي دنـــيـــاُه تُ يقطُعُهَعـــِجـــبـــُت لــلــمــرِء ف الــمــحــتــوُم  ـــــُل  والأج الــعــيــ�ــِص  ــي  ف

يَْخبُطها ــواَء  ــس ــ� ع ــي  ف ويــ�ــســبــُح  ــُهيُــْمــ�ــســي  ــدُع ــخ ــــــــاُل ت ــرِة والآم ــي ــس ــ� ــب اأعـــمـــى ال

ــْحــبــِتــه ـــروراً بــ�ــسُ ــُه يـَــْغـــتـــرُّ بـــالـــدهـــِر َمـــ�ـــسْ ــرُع ــس ــ� ي ــــَر  ــــده ال اأن  ــــَن  تـَـــيَــــقَّ وقـــــد 

وثمة ن�سو�س اأخرى عديدة، تختلف نوعًا ما فيما بينها من حيث تاأكيدها لحتمية تاأثير 

الدهر في االإن�سان.

وقد ي�سمل تاأثيره الجماعات من النا�س كالقبائل والملوك والنا�س عامة. يقول ابن َعْبدون 

داً اأمثلة كثيرة لقبائل وملوك فتك بهم الدهر)2(: معدِّ

ــعــٍة ــاأْل َغــيــَر اإمَّ ــس ــ� ــنــي عــن الـــدهـــِر ت ــْل ــــرادي�ــسَ ــْع لإي ــِم ــْج ــتَ ــس ــَك وا� ــَع ــْم ــسَ ـــِق � ـــاأَل َف

هـــُر مـــا اأبـــَقـــْت َغــواِئــُلــه ـــْم هـــو الـــدَّ ـــَع عـــاِدنَ ول  طــ�ــســٍم  ول  جـــديـــ�ـــصٍ  عــلــى 

ــــْت ــادي مـــــاأرٍب وَرَم ــن ـــْت َعــ�ــســاهــا ب ـــَق ـــداِداأل ـــْن ـــسِ ـــاَء � ـــ�ـــس ـــْي ــــَة مـــن بَ ــــاَم بــــــاآِل م

ــٍة ــَم ــَل ــسْ ــ� َم اآل  ــا  ــاي ــمــن ــل ل ـــَلـــَمـــْت  ــــاِدواأ�ـــسْ عــــبَّ اآل  زايــــا  لــــلــــرَّ ـــــــَدْت  ـــــــبَّ وَع

ـــا ـــن ـــَرتَ ـــْث َع اهلل  ــــــــاَل  اأق ـــي،  ـــال ـــي ـــلَّ ِل ـــداِد! مــــا  ـــاأ�ـــسْ ــــداداً ب ُع اأ�ــــسْ ـــرِّ ـــ�ـــسَ ــهــا، تُ ــن م

فال�ساعر عارف بالدهر خبير به من كثرة ما علم عن تاأثيره في االأمم التي خلت من قبل، 

االإذالل  على  دالٌة  الدهر  اإلى  اأُ�سندت  التي  االأفعال  معظم  اأن  الن�س  في  بالمالحظة  وجدير 

والقتل: )األقت، اأ�سلمت، عّبدت للرزايا، ُت�سّرع(.

ندي))(: يقول اأبو البقاء الرُّ

ــى اأحــــٍد ــل ــي ع ــق ــب الحُجِب؟اأمــــا تــــرى الـــدهـــر ل يُ فــي  �ــســانُــوُه  ــن  وم الــُمــلــوُك  ـــَن  اأي

)1(  ابن جبري: �سعره 71.

)2(  ابن عبدون: الديوان 127 - 128.

))(  الرندي، اأبو البقاء: �سعره 147 - 148.
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ــــَذٍر ــى ح ــل ـــِحـــمـــام فـــُكـــن مـــنـــُه ع ــــَو ال ــِبه ــتُ يَ ولـــم  ْودى  اأَ اإن  ِف  ــوِّ ــسَ ــ� ــُم ال ـــَح  وي

ــاً ــك ــِل َم ول  ــاً  ــوك ــل ــم م ـــُر  ـــده ال ـــتـــرُك  ي ــِجــِبل  ــلَّ ال بــالــَجــْحــَفــل  دى  الـــــرَّ ــالــي  ــب يُ ول 

ــــــِه ــــــَرِت ـــوٌق لأُثْ ـــل ـــخ ـــــو نـــجـــا مـــنـــه م ـــي ول ــا ِمـــــَن الـــِحـــمـــام اأب ــج ــن ن ــَم ــي لـــكـــان ف

�سواء.  فكلُّهم عنده  العام،  الخا�س وال  منه ال  ينجو  يترك( وال  يبقي( و)ال  فالدهر )ال 

رثاء  ق�سائد  في  الب�سرية  الجماعات  في  الدهر  تاأثير  ت�سور  التي  الن�سو�س  هذه  مثل  وتكثر 

المدن والممالك الم�سهورة.

ونالحظ من الن�سو�س التي ُت�سّور تاأثير الدهر في الدول والملوك والقبائل واالأمم وجوَد 

اإ�سارات اإلى عالقٍة مبا�سرة بين الدهر والتاريخ، وكاأّن الدهر ي�سنع التاريخ، فنحن عندما نرى 

التاريخ  اأن  نوقن  اأخرى  ويهّد  ممالَك  يبني  غيرهم، وكيف  ويذل  اأقوامًا  الدهر  ُيعلي  كيف 

�سنيعة الدهر، وبح�سب ن�ٍس �سهير البن َعْبُدن نرى الدهر �سببًا في حرب عب�س وذبيان، وفي 

�شقوط اآل عباد والمتوكل بن االأفط�س، وفي بروز المرابطين، وغير ذلك من اأحداث تاريخية 

مهمة)1(:

َعـــْثـــرتـَــنـــا اهللُ  اأقــــــــاَل  ـــي؟!  ـــال ـــي ـــلَّ ل ــرمــــا  ــيَ ــِغ ــــُد ال ـــهـــا ي ـــْت ـــــَن الـــلَّـــيـــالـــي وخـــانَ ِم

ــــلِّ جـــارحـــٍة ـــي ك ــا ف ــه ــــلِّ حـــيـــٍن ل ـــي ك ــظــِرف ــنَّ ال َعـــن  زاَغــــــْت  واإن  جـــــراٌح  ِمـــنّـــا 

ــهــا ــتَ ــِر خــدَم ــنــ�ــس ــال ــــْت ب ــــيَ ـــــٍة َوِل َخــبَــِركـــم دول مــن  ِذكـــــراَك،  ــْل  ــسَ و� منها،  ــِق  ــب تُ ــم  ل

ـــت ــي كــلــيــٍب ُحــْكــَمــهــا، َوَرم ـــَذْت ف ـــف ــًا بــيــن �ــســمــِع الأر�ــــــصِ والــبــ�ــســِرواأن ــه ــْل ــَه ُم

ــه ــت ــحَّ ــلــيــِل �ــسِ ـــــــُردَّ عــلــى الــ�ــسّ ــــم تَ ُحــُجــرول ــهـــا  ربِـّ عـــن  اأ�ــــســــداً  ـــْت  ـــن ث ول 

واإخــــوتـَـــهــــُم ُذبـــــيـــــاٍن  اآل  خــــــــت  النهرودوَّ عــلــى  بـــدٍر  بــنــي  ــت  وغــ�ــسَّ ــاً،  ــ�ــس ــْب َع

ــْت ــَط ـــاً َوَخ ــيــب عــثــمــاٍن دم ــبَــت �ــسَ ــِروَخــ�ــسَّ ــَم ــِي ِمــــْن ُع ــْح ــتَ ــسْ ــ� ـــم تَ ــِر ول ــي ــزب اإلــــى ال

ح�سٍن اأبـــا  اأ�ــســقــاهــا  �ــســيــَف  �سِمِرَواأَْجـــــــــَزَرْت  ـــِي  ـــتَ راَح ــٍن  ــي ُحــ�ــسَ ــن  م ـــْت  ـــنَ ـــَك واأْم

)1(  ابن عبدون: الديوان 140 - 147.
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ـــــّل مــعــتــمــٍد ـــي ُعــــراهــــا ُك ـــذاهـــا كـــــلَّ ُمـــقـــتـــِدرواأْوثَــــــَقــــــْت ف ـــق ـــــْت ب ـــــَرَق ـــــسْ واأ�

لَـــُهـــُم لـــعـــاً  عـــــبَّـــــاٍد  اآَل  ـــــرت  ـــــث عـــِرواأع ـــــــاَء لـــم تـــنـــِفـــْر مـــن الـــذُّ بـــذيـــِل زبَّ

نــزلــْت- ل   - والأيــــــــاُم  ــر  ــّف ــظ ــم ال ــي  ــن ــِر ب ــَف ــسَ ــى � ــل ــا ع ــه ــن ــــــورى ِم مــــراحــــٌل، وال

الزمان، كان مدخاًل  الدنيا ال تقع خارج  القانون الذي جعل االأحداث في هذه  وكاأن 

للزمان نف�سه ليفر�س على هذه االأحداث قوانينه الخا�سة في التاأثير، ولّما كان الزمان جوهر 

التاريخ اأدى ذلك اإلى عّد التاريخ نتيجة لحركات الدهر نف�سه.

ويكثر في الن�سو�س الكالم على تاأثير الدهر في �سخ�ص بعينه، كال�ساعر اأو الممدوح اأو 

المرثي. فمما قيل عن تاأثير الدهر في ال�ساعر ن�سٌّ البن َخَفاجة)1(:

ــهــا ــِئ ــْل ــِم ـــــا تَــْلــقــانــي الــلَّــيــالــي ب ــــا اأن ــاوه ــي ــاِل ــي ــلَّ ــــى بـــالـــَعـــويـــِل ال ــــق خـــطـــوبـــاً واألْ

ــحــي َجــَواِن ــي  ــاف ــس الأ� وْخـــِز  على  ــطــوي  ــــَع داِمــيــاوي ْم ــــدَّ ال تــــرى  ــــــا ل  ـــي رَزاي ـــوال ت

�سبيبتي ــى  ــس ــا� ــق ت ـــد  ق دهــــــراً  اإنَّ  ــااأل  ــرازي ــم و�ــســحــبــي لَـــدهـــٌر قــد تــقــا�ــســى ال

ـــٌر ــِن عـــاِط ـــى بــالــمــحــا�ــسِ تــــكــــاُد لـــيـــاِلـــيـــِه تـــ�ـــســـيـــُل َغــــواِلــــيــــازمــــــاٌن تَــــَولَـّ

ـــْوعـــًة ـــيَّ لَ ـــبَ ـــْن ــى واأبـــقـــى بـــيـــَن َج ــسَّ ــ� ــَق ــاتَ ــي ــَواِك ــبَ ــي ال ــال ــي ــلَّ ـــاجـــي لــهــا اأُْخـــــرى ال اأُن

ــًة ــَل ــْي ــــى الـــّلـــهـــِو لَ ــــَي لــــْم اآنـَـــ�ــــصْ اإل ــــاأنِّ را�سيا َك ـــِر  ْه ـــدَّ ال ــَة  ــَح ــْف �ــسَ ــْح  ــفَّ ــسَ ــ� اأتَ ولـــم 

ُي�سعرنا الن�س باأن الدهر ال �ساغل له غير الترّب�س بال�ساعر وال�سعي في االإ�ساءة اإليه، وهو 

من القّوة بحيث اإن ال�ساعر ال ي�ستطيع مجابهة خطوبه بغير العويل.

الن�س  في  )وهو  للمرثي  عدّواً  الدهر  راً  م�سوِّ قَّاق  الزَّ ابن  يقول  المرثي  في  تاأثيره  وعن 

امراأة( �ساعيًا في الفتك به)2(:

كالحاً الـــحـــواِدِث  ُمـــرِّ  ــن  م الـــدهـــُر  ـــــَداِكغـــدا  ِع ــصُ  ــ� ــع ب ـــَر  ـــده ال اأنَّ  اأْدِر  ولــــم 

)1(  ابن خفاجة: الديوان 198 - 199.

)2(  ابن الزقاق: الديوان 227.
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ـــِه ـــْرِف ـــ�ـــسَ ــــــاِك ِب ــــــى رم ـــُت لـــه اأنَّ ـــب ـــْج ــاِكَع ــن ــسَ ـــعـــاُع � ــِه �ـــسُ ــي ــنَ ــي ـــ�ـــصَ ع ـــْغ ــــم يَ ول

ــاً ــع ــَل ــْط ـــاً َكـــــان ُم ـــع ـــل ــَل ِجـــيـــداً اأتْ َطاِك)1(فــعــطَّ ــِح  ــْف ــ�ــسَ ب ــاً  ــوب ــسُ ــ� ــْن َم ــك  ــيُّ ــِم ــسَ �

م�ساعدة  بيان  اإلى  يميل  اأغلبها  كثيرة،  ن�سو�س  الممدوح  في  الدهر  تاأثير  عن  وقيل 

الدهر للممدوح، في�سُلك تاأثيره فيه عندئٍذ م�سلكًا اإيجابيًا. وقد تم تف�سيل ذلك في مبحث 

:)2(
ّ
المو�سوعات. يقول ابن َبِقي

ــه ــِل ــاِئ ــ�ــس ـــــــْرداً فـــي َف هــــُر َف ــِلاأتــــى بــــِه الــــدَّ ــَم ــُج ـــي الـــفـــراِئـــِد مــا يُـــْربـــى عــلــى ال وف

ــُه ــبَ ــاِن ـــــذمُّ ج ــى ال ــام ــح ـــصٍ تَ ـــْر� ــِل بَــيــا�ــصُ ع ــَق ــُم ــي ال ــُه ف ــن ــى م ــه ــاأبْ ــواُد ب ــس ــ� لــيــ�ــَص ال

َدفي))(: ومثله قول ابن �َسِكيل ال�سَّ

لــنَــْحــَمــَده َفـــــاأَبـْــــداُكـــــْم  مــــاُن  الــــزَّ ــا ُذمَّ  ــه ــُع ــْدَف ــيــ�ــَص يَ ـــْدٍق ل ـــسِ ـــُة � ـــَك ُحـــجَّ ـــْل وِت

فالدهر هو الذي جاء بالممدوح على هذه ال�سورة من المحا�سن وال�سفات، وكاأنه يعتذر 

عما بدا من تق�سيره.

وقد يمتد تاأثير الدهر لي�سمل متعلقات الإن�سان واأ�سياءه الخا�سة والعامة، كالقلب وال�سباب 

والج�سد والعهود والزيارات، وغير ذلك مما هو كثير. فمن تاأثيره في العهود والوعود قول 

يد الَبَطْلَيْو�سي مّتهمًا الدهر بتغير �سفاء عالقته باإخوانه)4(: ابن ال�سِّ

ــم ــدُك ــْه ـــُر َع ه ـــدَّ ـــَر ال ـــيَّ ــــْم َغ ـــا ِل ـــن ـــوانَ ــــــاِء اأعــــاِديــــا؟! اأاإخ ــَد الإخ ــع ــا ب ــن ــْرتُــم ل َفــ�ــسِ

َمد الخوالني االأندل�سي))(: ويقول يو�سف بن عبد ال�سَّ

ــــٍد ــــَوْع ـــي ِب ـــال ـــي ـــلَّ ـــنـــي ال ـــْت ـــَطـــَل ــــْن َم ــــِئ ــُث ثُــــمَّ انْـــَهـــَمـــْل لَ ــي ــغ ـــَك ال ـــسَ ـــ� ـــْم اأْم ـــَك َف

)1(  اجليد االأتلع: هو العنق الطويل.

)2(  ابن بقي، يحيى: �سعره 40).

))(  ابن االأبار: حتفة القادم 141.

)4(  البطليو�سي، ابن ال�سيد: �سعره 101.

))(  ال�سلفي: اأخبار وتراجم اأندل�سية 121.
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ومن مظاهر تاأثيره اأي�سًا اأن يبتلي ال�ساعر بال�سيب والكبر؛ يقول االأعمى التُِّطيلي)1(:

ــي ــِرق ــْف ــَم ــاً ب ــب ــي ــس ـــوُم واأْطــــَلــــَعــــت الأيـــــــاُم � ـــُل ــبــا وت ـــي الــ�ــسّ ـــــــُع تَـــْلـــحـــى ف روائ

ويقول عبد الملك بن عيَّا�س)2(:

فِعْندما ــِغــيــراً  �ــسَ ــي  نـَـْفــ�ــسِ هــوى  ــْيــُت  ــْرَعــ�ــسَ ــبَ ــِك ــال ــي بــالــمــ�ــســيــِب وب ــال ــي ــلَّ َرَمــْتــنــي ال

لَْيتَني الــَقــ�ــســيَّــِة  َعــْكــ�ــَص  ــوى  ــَه ال ـــُت  ـــْع ــَغــْر اأََط ـــى الــ�ــسِّ ــُت اإل ــْل ــَق ــتَ ــراً وان ــي ــب ــُت َك ــْق ــِل ُخ

و�سبيه بذلك اأن يكون الدهر �سببًا في جلب العذار لالأمرد. يقول اأبو بكر بن المنّخل))(:

ـــــوي ـــــْل ـــــــــاُن يَ ـــــــــزم ــــــــه وال ــــــــتُ ـــي عــــلــــى نـَــــهـــــاريداري ـــل ـــي اأطـــــــــــــراَف ل

ـــــًا ـــــــــــُت مـــنـــه َو�ـــــسْ ــــمــــا ُرْم ــــلَّ ــــُك ـــفــــارَف ـــــِه والــــنِـّ ـــــي ـــــتِّ ــــــَج فـــــي ال ــــــجَّ لَ

ـــٍن ـــي ح ـــــد  ـــــْع ب كـــــــــاَن  اإذا  ــــى  ــــت ــــذاِر ح ــــع ــــال ـــــــُر ب ه ـــــــدَّ األْــــــَجــــــَمــــــُه ال

وقد يوؤثر الدهر في القلوب. يقول االأعمى التُِّطيلي)4(:

ــَحــْت ــبَ ــوَب فــاأ�ــسْ ــل ــق هـــر َقـــْد هـــدَّ ال ـــدَّ ــــن الــــَخــــَفــــَقــــاِن وال مـــ�ـــســـغـــولـــًة حــــتـّـــى ع

و�سبيه بذلك قول �سفوان بن اإدري�س))(:

يـُـغــ�ــصُّ في ــــري  َدْه ريْـــَب  اأ�ــســكــو  اهلِل  ـــى  ـــَن الــَعــدِّاإل ـــ�ـــسُ ـــد األْـــَجـــَمـــْت األ ـــِه ق ـــب ـــواِئ ن

الــَهــوى اإلـــى  الـــُفـــوؤاِد  ــَم  ــْك ُح ــْت  َف ــرَّ ال�ّسهِد لقد �ــسَ اإلـــى  الــُجــفــوِن  ـــَر  اأم ــْت  �ــسَ فــوَّ كما 

ويقع تاأثيره اأي�سًا على قّوة االإن�سان و�سبابه وج�سده. يقول ابن خفاجة)6(:

نــــي ــــي زمــــــــاٍن بـَـــزَّ ـــُل ف ـــمُّ ـــج ـــت ـــم ال ـــي ـــاِءف ـــبَ ـــنُّ ـــَة ال ـــي ـــْل ـــبـــاب وِح ـــــــْوَب الـــ�ـــسَّ ثَ

)1(  التطيلي، االأعمى: الديوان 161.

)2(  ابن اإدري�س، �سفوان: زاد امل�سافر ))1.

))(  ابن اإدري�س، �سفوان: زاد امل�سافر 129.

)4(  التطيلي، االأعمى: الديوان 197.

))(  ابن اإدري�س، �سفوان: زاد امل�سافر 29.

)6(  ابن خفاجة: الديوان 178.
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كــــاآبــــٍة ِقــــنــــاع  ِمــــــن  اإل  ـــاِء فــــَعــــِريــــُت  ـــك بُ ــــيَّ  ــــِل ُح ِمــــــْن  اإلّ  ــــُت  ــــْل ــــِط وَع

ويقول ابن عربي)1(:

ـــابـــي ـــب ــــي و�ـــسَ ت ــــوَّ ــــُق ــــــــــٌن يــــُمــــرُّ ب ـــاِبَزَم ـــب ـــــــداِر تَ ــــداً لـــيُـــْلـــِحـــَقـــنـــي ب َقــــ�ــــسْ

ــي ــورت ــسُ ـــَد � ــي ويـُــْفـــ�ـــسِ ــب ــي ــرِك ـــُحـــلَّ تَ ـــيَ ـــــــراِب َف ـــــاِدٍل وتُ ـــــن ـــَت َج ـــح بـــالـــفـــعـــِل ت

وربما ُي�سَند اإلى الدهر التاأثير في االآراء اأو االآمال. يقول اأبو عمران الِميرُتلِّي)2(:

وَجـــٍل ــى  عــل َكـــانَـــْت  واإْن  ــِص  ــو� ــف ــنُّ ــل ـــاول ـــه ي ـــوِّ ـــق ــــِة اآمـــــــــــاٌل تُ ِمــــــــَن الــــمــــنــــيَّ

ــهــا ـــُر يـَـْقــِبــ�ــسُ ـــده ــُطــهــا وال ــ�ــسُ ــْب ــرُء يَ ــم ــال ـــمـــوُت يَــْطــِويــهــا ف ــُرهــا وال ــ�ــسُ ــْن ــفــ�ــُص تَ ــن وال

ويقول ابن عربي))(:

ـــٍم ــــــاٍن ُمـــَحـــكَّ ـــن زم ـــــــــوراً م ــــــــُروُم اأُم ـــي نَ ــِل اأركـــاِن ــي ــِل ــْح ــــــي وتَ ــيــِف اآراِئ ــِع ــ�ــسْ ــتَ ب

عّز  في  التاأثير  اأو  زيارة)4(،  كمنع  ال�سلوك،  في  التاأثير  مثل  من  جداً،  كثير  ذلك  وغير 

ال�ساعر))(... اإلخ.

ي�سمل  فقد  خا�سة،  وُمَتَعلَّقاته  االإن�سان  اأو  عاّمة،  الب�سر  على  الدهر  تاأثير  يقت�سر  وال 

الجمادات والأمكنة اأي�سًا. يقول االأعمى التُِّطيلي في ن�سٍّ ي�سور تاأثير الدهر في االأهرام والنخل 

والنجوم واالإن�سان والدول)6(:

ــــن ُفــــــٍل وُفــــــاِن ــــي ع ــــان ث ــــدِّ الــــَحــــَدثـَـــاِنُخــــــذا َح عــلــى  ـــــاٍق  ب اأرى  ـــي  ـــلِّ ـــَع لَ

ــا ــه ــُل واأه الـــديـــاَر  ــَن  ُجــ�ــسْ ُدَوٍل  ــاِنوعـــن  ــف ــَص ب ــ� ــي هــــِر ل ـــرُف الــــدَّ ـــس ــَن، و� ــي ــن ف

ـعــا ــــغــــداَة، اأَُمــتِـّ ــَر ال ــ�ــس ــــْي م ــــَرَم ــــاِنوعـــن َه ــــِرم َه هـــمـــا  اأم  ـــاٍب  ـــب ـــس � ـــرِخ  ـــ�ـــس ب

)1(  ابن عربي، حميي الدين: الديوان 69.

)2(  ابن االأبار: حتفة القادم ))1.

))(  ابن عربي، حميي الدين: الديوان 229.

)4(  ابن اإدري�س، �سفوان: زاد امل�سافر 8)9-1)1.

))(  ال�س�سرتي، اأبو احل�سن: الديوان 0). وابن �سعيد، علي: املغرب يف حلى املغرب 108/2.

)6(  التطيلي، االأعمى: الديوان 224 - )22.
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ــا ــاَءت ــنَ ــَف تَ ــي ـــن نَــْخــَلــتَــْي ُحــــْلــــواَن ك �َسناآِن)1(وع عــلــى  ــاً  ــح ــسْ ــ� َك تـَــْطـــِويـــا  ـــم  ول

ــٍة ــط ــْب ــغ ــــِن ِب ــــَديْ ــــْرَق ــــَف ــــــواُء ال ـــــــاَل ث يَْفتِرَقاِن)2(وَط ـــوَف  ـــسَ � اأْن  ــا  ــم ــِل َع ــــا  اأم

ٌف ـــعـــَريـَــْيـــِن ُمــ�ــســرِّ ُمتََواِن))( وزايــــــَل بـــيـــَن الـــ�ـــسّ ول  واٍن  ل  ــــِر  ْه ــــدَّ ال مـــن 

ل�ساأنها ــوُر  ــب ــع ال ــعــرى  ــ�ــسّ ال ــِب  ــذه ت فــــــاإن الــُغــَمــيــ�ــســا فــــي بَــــِقــــيَّــــِة �ـــســـاِنفـــاإن 

ـــا جـــنـــونَـــُه ـــريَّ ـــث ـــال ـــٌل ب ـــْي ـــَه ـــسُ ـــــــنَّ � يَلتَِقياِن)4( وُج ـــَف  كـــي ــــاُه  �ــــسَ ـــْن  ـــك ول

ندي الم�سهوران، ففيهما تف�سيل لتاأثير الدهر في  ا ابن َعْبدون والرُّ و�سبيه بهذا اأي�سًا ن�سَّ

المدن والممالك والملوك والح�سارات))(. 

ويقول اأبو القا�سم محمد بن اأبي العبا�س ي�سف تاأثير الدهر في الديار والمنازل)6(:

ــــَت ِذكـــــراهـــــا كـــــاأنَّـــــَك عـــامـــٌر ــــْف ــــالَ ـــنَّ وُهــــــنَّ فـــي الأْذهــــــــاِنَح ـــِه ـــاِت ـــس ـــَر� َع

ًل اأوَّ ـــــــوداً  وج لــهــا  مـــــاُن  ـــــزَّ ال ـــــــَدَم  ــي َه ــان ــث ـــــوُد ال ـــــُوج ـــُت يـَــبـــنـــيـــِه ال ـــْن ـــن ـــَظ َف

وفي ن�سٍّ البن َمْرج الُكْحل يتطاول تاأثير الدهر حتى ي�سمل الوديان)7(:

الغواِئث حاُب  ال�سَّ ـــواِدي  ال ــْدَرَة  ــسِ � الــَعــواِئــُث �َسقى  ــي  ــاِل ــي ــلَّ ال ــُه  ــن م ـــَرْت  ـــيَّ غ واإْن 

اإليه عالقات الدهر هو التاأثر ال التاأثير. وفيه يبدو منفعًا ال  الم�سار االآخر الذي تن�ساق 

فاعاًل؛ اإذ تبداأ االأفعال من الطرف االآخر وتنتهي في الدهر، وي�ستوي في ذلك اأي�سًا التاأثيُر 

ال�سلبي واالإيجابي. وقد �ساَدَفْتنا بع�س الن�سو�س التي يظهر فيها الدهر مقترنًا بفعل االإن�سان، 

كاأن يظهرا ُمتحاِرَبْين، فنظرنا اإلى نتيجة حربهما، اإذا كانت ل�سالح الدهر ُجعلت من الم�سار 

)1(  مل تطويا ك�سحًا على �سناآن: اأي مل ت�سمرا البغ�س، وال�سناآن: البغ�س.

)2(  الفرقدان: هما جنمان قريبان من القطب.

عرى الُغَمْي�ساء. عرى الَعبور وال�سِّ ْعَريان: ال�سِّ ان؛ وهما �سِ ))(  ال�سعريان: كوكبان نريِّ

)4(  �سهيل: جنم من جنوم اليمانية، والرثيا: جمموعة من النجوم.

))(  ابن عبدون: الديوان 9)1 - 2)1 والرندي، اأبو البقاء: �سعره 4)1 - 140.

)6(  ابن اإدري�س، �سفوان: زاد امل�سافر ))1.

)7(  ابن مرج الكحل: �سعره 111.
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االأول حيث يبدو الدهر فاعاًل موؤثراً، واإذا كانت نتيجتها ل�سالح االإن�سان ُجعلت من الم�سار 

الثاني حيث الدهر منفعل متاأثر.

وغلب على هذا الم�سار الن�سو�س التي يُمار�ص فيها الإن�سان �سغوطاً على الدهر، �سواء اأكان 

االإن�سان �ساعراً اأم ممدوحًا. يقول االأعمى التُِّطيلي متوعداً الدهر بعظيم �سطوته)1(:

ـــْن َهــَفــواِتــِه ــْرِف الـــدهـــِر ع ــس ــ� ـــاُباأاأْعــــُفــــو ل ـــق ِع ــــيَّ  ــــَل َع ــــي  ــــاأِت ي ـــَن ل  عــلــى حـــي

ــي عــلــى ُغـــَلـــواِئـــِه ــس ــ� ــم ـــــــُه يَ ـــــــُرُك ـــاُبواأَتْ ـــت ـــــاٌب وطــــــاَل ِع ـــــت وَقــــــْد َقـــــلَّ اإْع

ُه اأردَّ ــــْم  ل اإن  الــعــلــيــاِء  ــــَن  م ــــُت  ــــِرْئ ـــِه َونــــــاُببَ ـــي ــــٌر قــــد عــــــاَث ف ــــُف ولـــــي ُظ

بــَعــْزَمــٍة ــبــاُه  �ــسَ ــــْن  ِم اأُنَـــْهـــِنـــْه  لـــم  �سعاُب)2(واإن  وْهــــي  ـــاُء  ـــي ـــسْ الأَ� لــهــا  تــــِذلُّ 

ويقول عبد الحق بن َعِطيَّة))(:

ــراً ــ�ــسَ ــْت ِك ــنَ ــثَ ــانْ ــيــالــي ف ــلَّ ـــْي ال ـــِن ـــْت ـــاَرَع ــــاُرَوَق ــــف ـــــاٌب واأْظ ـــــُه ن ـــا لَ ـــَغـــٍم م ـــْي ـــن �ـــسَ ع

ــَلــهــا َف ـــْت  ـــ�ـــسَ ـــِل ْخ اأُ ـــــاٍل  ِخ ـــاُح  ـــسِ � ــــداُر اإل  ــــــراٌد واإ�ــــسْ فـــي َمــْنــهــِل الــمــْجــِد اإي

قَّاق)4(: ومن الن�سو�س التي ت�سور تاأثير الممدوح في الدهر قول ابن الزَّ

ــاً ــِرف ــتَ ــْع ـــاَد ُم ـــق ـــَر حــتــى انْ ه ـــدَّ ـــوا ال ـــل ـــِب َمـــْغـــفـــوُروذلَّ ـــذن ـــال ــــــُب ُمـــْعـــتـــِرٍف ب وذن

ــــــــا حــ�ــســٍن ـــا اأب ـــن ـــي ـــال ـــي ـــــا ول ـــــن ـــــاُم ــوُراأي ــاأم ــن يَــْعــ�ــســيــَك م ُمـــْرهـــا بــمــا �ــســئــَت ل

ـــا تـــنـــَفـــكُّ قـــاِمـــَرهـــا ـــــــَك م ـــيـــَك اأنَّ ـــِن ـــْه يُ
َمْقُموُر))( الأيـــــــاَم  ـــَر  ـــاَم ق مـــن  وكــــلُّ 

وكما نرى فالممدوحون هم م�سدر الفعل وبدايته؛ الأنهم ياأمرون ويذلّلون، اأما الدهر 

فهو محّط االأفعال وختامها؛ الأن االأمر واقع عليه، وكذلك ِفْعُل التذليل. 

)1(  التطيلي، االأعمى: الديوان 9.

)2(  �سباه: حّد طرفه.

))(  ابن خاقان، الفتح: قالئد العقيان )1).

)4(  ابن الزقاق: الديوان 184 - 186.

))(  قامرها: خاِدُعها وغالُبها.
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ويقول حازم الَقْرَطاَجنِّي م�سوراً امتثال الدهر الأوامر الممدوح)1(:

ــٍة ــابَ ــس ــ� ـــي ِع ن�ْسطا)2(تـُــطـــيـــُع الــلَّــيــالــي اأمـــــــَرُه ف اأ�ـــســـاوَدهـــا  اأعــــاِديــــِه  وتُـــــردي 

ــذي ــُك ال ــل ــم ــو الــنــا�ــســُر الــمــنــ�ــســوُر وال ا))(ه ا�سَمطَّ ما  بعِد  من  هــِر  الــدَّ �َسباب  اأعــاَد 

ــاً وطــاَعــًة ــْع ــم ــسَ ـــــاُم � ـــْت لــه الأيَـّ ـــاَخ ـــسَ ــطــا اأَ� نــيــا لـــه َعـــْهـــَدهـــا ربْ واأحـــَكـــمـــت الــدُّ

ابن  يقول  االإخوة.  مبلغ  يبلغون  الذين  االأ�سدقاء  الب�سر  من  الدهر  في  يوؤثِّرون  وممُن 

َغَلْنُده)4(:

ًة ـــــدَّ ـــِر ُع ه ـــدَّ ـــل ــــــــوان ل ـــن الإخ ـر م ــِد تــكــثَـّ ــْق ــِع ال ـــَرِف  �ـــسَ ــن  م ــِد  ــْق ــِع ال درِّ  َفـــَكـــْثـــَرُة 

ويقول ابن اأبي الِخ�سال))(:

ـــــــِه ـــــــَداِث ـــــــــــــــَدْدُت لــــلــــدهــــِر واأح ا اأْع ـــــــذَّ َف ـــــا  ـــــُع ال ـــــي  ف اأراُه  ــــــــــاً  اأخ

ومن هذا الم�سار اأي�سًا اأن يخ�سع الدهر هلل عّز وجل، وهذه العالقة تحديداً ال تقبل العك�س 

مطلقًا؛ فهذا مما ال تقبله طبيعة الدين االإ�سالمي الذي يدين به غالبية اأفراد المجتمع االأندل�سي. 

يقول اأبو طالب عبد الجبار م�سبِّحًا اهلل عز وجل، ومعترفًا بت�سريفه للدهر والزمان)6(:

ـــــن واحــــــــــٍد قــــديــــِر ــــُه م ــــانَ ــــح ــــْب ــــسُ هــــــوِر � ُف الأزمــــــــــــاِن والــــــدُّ ـــــرِّ ُمـــــ�ـــــسَ

ويقول حازم الَقرطاَجنِّي في ت�سبيٍح �سبيه بن�س عبد الجبار، نالحظ من خالله اأن الدهر 

لي�س له من االأمر �سيء بغير قدرة اهلل)7(:

ـــن َجــــَعــــَل الأيــــــــاَم لِعـــبـــًة ـــبـــحـــاَن م ــــَب الإنــــ�ــــســــاِن بـــالـــّزلـــِم�ـــسُ ــــِع بـــاأهـــِلـــهـــا لَ

)1(  القرطاجني، حازم: الديوان 70.

)2(  االأ�ساود: جمع اأ�ْسَود؛ وهو العظيم من احليات. واملراد اأنها تن�سط االأ�ساود ن�سطًا؛ اأي اأنها ترديهم وتطعنهم 

اأو تع�سهم.

))(  اأ�سمطا �سِمط: اختلط �سواد �سعره ببيا�سه.

)4(  ابن االأبار: حتفة القادم )9.

))(  ابن اأبي اخل�سال: �سعره )12.

)6(  ابن ب�سام: الذخرية 921/1 2.

)7(  القرطاجني، حازم: الديوان 99 - 100.
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ـــَدُه فـــي ُكــــلِّ فــادحــٍة ـــن ــاَن مـــن ع ــح ــب ــسُ لم � كال�سَّ ـــِر  ه ـــدَّ ال ــــرَب  ح ــر  ــيِّ ــسَ ــ� يُ ــــٌق  رف

وهناك ن�سو�س عّدة ت�سترك في اإخ�ساعها الدهر ل�سطوة المنون، واأنه �سيفنى اأ�سوة بغيره 

من المخلوقات. يقول ابن َعْبُدون معّبراً عن هذا المعنى في �سيغٍة نالحظ فيها طابع الق�سوة 

من خالل ا�ستخدامه للفعل )�ستاأكلنا()1(:

ــــوؤوُن ــــخ ــــُر ال ــــده ــــا ال ــــه ـــــــــــدَك اأيُّ ــــوُن ُرَويْ ــــنُ ــــَم ــــــــــــاَك ال ــــتـَـــاأُكــــُلــــنــــا واإيَّ �ــــسَ

ْنَتِريني معّممًا الفناء والموت على كل �سيء، فال بقاء لمخلوٍق اأبداً  اَرة ال�سَّ ويقول ابن �سَ

ه موؤثراً والدهر متاأثراً)2(: حتى الدهر نف�سه، ولذلك يبدو الموت في ن�سّ

الـ الفلُك  ول  ــا  ــي ن ــدُّ ولال يَْبقى  ــدهــُر  ال ــُرل  ــَم ــَق وال الــ�ــســمــ�ــُص  ـراِن  الــنــيِـّ اأْعـــلـــى ول 

َكـــِرهـــا واإن  ـــا  ـــي ن ـــدُّ ال ـــن  ع ــُر لَـــيَـــْرَحـــَلـــنَّ  ــسَ ــ� ــَح ـــدُو وال ـــب ـــان ال ـــاِوي ـــث فـــراَقـــهـــا ال

اأن يكون  ُيْقِدَم على فعل ما من غير  اأن  ي�ستطيع  له ال  تابعًا  فنراه  بالقدر،  يتاأثر الدهر  وقد 

القدر قد اأراده، ولذلك يبدو القدر فاعاًل والدهر منفعاًل. يقول االأعمى التُِّطيلي دافعًا �سفة 

ال�سكوى من الدهر عن نف�سه ب�سبب معرفته بتبعيَّته للقدر))(:

اأََذُر ول  ـــو  ـــُك ـــسْ اأ� ـــا  ف ــــاُن  م ــــزَّ ال الـــَقـــَدُر اأّمـــــا  ــُع  ــنَ يــ�ــسْ ــا ل  م هـــُر  ـــدَّ ال يــ�ــســنَــُع  ل 

اأما الم�سار االأخير الذي تنقاد اإليه الن�سو�س فتتَّ�سم عالقات الدهر فيه بخلّوها من التاأثر 

اإلى  العالقة  �ساِحَبي  من  اأيٍّ  �سعي  على  يدل  ما  هناك  فلي�س  الحياد،  عليها  ويغلب  والتاأثير، 

ا مت�ساركان في تعّلقهما ب�سيء اآخر. ا مت�ساحبان، واإمَّ التاأثير؛ فهما اإمَّ

فمما جاء عن ت�ساحبهما قول ابن عربي)4(:

يـَـُكــْن ِبـــَدْهـــِري فلم  ــتَّــرُت عــن َدهـــِري  َووِزيـــــــُر تَــ�ــسَ ـــٌب  ـــاِح ـــسَ � اإل  ْهــــُر  الــــدَّ ـــــَي  ِل

ومما جاء عن ا�ستراكهما بمتعّلق ثالث: قول اأبي القا�سم بن العّطار الذي يتحّدث فيه عن 

)1(  ابن عبدون: الديوان 186.

)2(  ابن خاقان، الفتح: قالئد العقيان 640.

))(  التُّطيلي، االأعمى: الديوان )6.

)4(  ابن عربي، حميي الدين: الديوان 71.
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ا�ستراكه مع الدهر في ال�سغف بمحبوب)1(:

ـــُه تَ ـــرَّ غ ــــاَدْفــــُت  �ــــسَ اإذا  َغــــــزاٌل  ــــًة اأُنـُــفـــاوِبــــــْي  ــــسَ ـــِه َرْو� ـــْي ـــتَ َجـــنَـــْيـــُت مـــن َوْجـــنَ

ـــِه ِب ـــــــاُم  الأن َهــــــاَم  ــه ول  ــي ف ِهـــْمـــُت  ـــا  ـــُر مــ�ــســغــوفــاً بـــِه َكــِلــفــا م ـــده ــى غـــدا ال ــتّ ح

تدل الم�سارات الثالثة التي �سقناها على اأن ف�ساء عالقات الدهر ممتدٌّ جداً، يّت�سع للنا�س 

خا�سة وعامة، اأفراداً وجماعات، بمتعلقاتهم المختلفة من اأفعال اأو اأمكنة اأو مدن اأو ممالك، 

وقد يمتد اأي�سًا لي�سمل الخالق عّز وجل والقدر والموت والفناء.. وقد ثبت اأن الدهر في هذه 

العالقات ال يظهر ب�سمٍت واحد ال يفارقه، بل هو يراوح بين التاأثير ـ وهو االأكثر واالأغلب ـ 

والتاأثر، والحيادية على قّلتها.

)1(  ابن خاقان، الفتح: قالئد العقيان )68.
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ثالثاً ـ الثنائيات: 

الن�سو�س  اأغلب  يتكرر في  بارزاً  ثمة ملمحًا  اأن  المدرو�سة  ال�سعرية  المادة  الحظنا في 

مرهونة  الدهر  ر حركة  ُت�سوَّ اأن  ذلك  واآية  الثنائيات،  هو  ذاك  بينها؛  م�ستركًا  عاماًل  ليّكون 

بين حّدين اثنين كال�سباب وال�سيخوخة اأو ال�سحة والمر�س، اأو العلم والجهل، اأو الو�سل 

والفراق، وغير ذلك مما �سياأتي ذكره. 

عّلة  اأن  اإلى  ن�سير  اأن  بنا  والتدليل عليها، يح�سن  الق�سية  ب�سط هذه  في  ن�سرع  اأن  وقبل 

ظهور الثنائيات في الحديث عن الدهر تكمن في طبيعة الدهر نف�سه؛ فقد �سبق لنا في الف�سل 

االأّول اأن تحّدثنا عن اقتران الدهر بالحركة والتغّير، من حيث هو زمان ومن حيث هو قّوة 

فاعلة، وكما قال با�سالر نقاًل عن بيار جانييه فاإنه عندما يكون الحديث عن الزمان فـ »ال مفرَّ 

من وجود �سلوٍك تغييري«)1(.

جهتين،  بين  يكون  التحّرك  فعل  اأن  اأي  اأخرى؛  اإلى  جهة  من  االنتقال  تعني  والحركة 

والتغّير اأي�سًا يدل على االنتقال من حال اإلى حال؛ وهذا ما يعني اأن �سلوك التغيُّر يحدث بين 

حالين، فالحركة والتغيُّر اإذن كالهما يقت�سي الثنائيات. وب�سبٍب من هذا التالزم بين الدهر 

وكلٍّ من الحركة والتغيُّر من جهة، وبين هذين والثنائيات من جهة اأخرى، فاإننا ال نكاد نجد 

الدهر  �سلوك  ُيبِرُز من خاللها  ثنائيٍة  اإلى  ي�سير  اأن  الدهر من غير  يتحّدث عن �سروف  ًا  ن�سّ

وا�سحًا وُمَمثَّاًل.

واأغلب  وال�سيخوخة(،  )ال�سباب  ثنائية  هي  الن�سو�س  في  ظهوراً  الثنائيات  اأبرز  ولعل 

على  واأحاله  وقّوته،  ون�ساطه  ال�سباب  حيوية  ال�ساعر  �سلب  الدهر  اأن  اإلى  ت�سير  الن�سو�س 

ال�سيخوخة بمظاهرها المختلفة من �سيب و�سعف وهرم. يقول االأعمى التُِّطيلي)2(:

ت َق�سَ ــْد  ــَق ــَل َف ــرا  ابــ�ــسِ قي�َص  ـــْن  ِم ــــّدُلخــِلــيــَلــيَّ  ــــبَ تُ ل  بــالــتــي  الــلــيــالــي  �ــــســــروُف 

)1(  با�سالر، غا�ستون: جدلية الزمن 8) - 9). وقد قال بذلك اأي�سًا كلٌّ من اأر�سطو وبرج�سون. ينظر بدوي، 

عبد الرحمن: الزمان الوجودي 89. وبرج�سون: التطور اخلالق 12 - )1.

)2(  التطيلي، االأعمى: الديوان 126 - 127.
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ِحـــَجـــًة ــن  ــي ــاث ــث ال الـــمـــرُء  ـــــــاَوَز  َج ــُلاإذا  ــسَ ــ� ـــو اأْف ــر الــــذي ُه ــْم ــُع ـــــاَوَز ال فــقــد ج

�سفاً عــلــى  فــْهــَو  الــخــمــ�ــســيــَن  ـــَغ  ـــَل بَ ــــُل؟!فــــاإن  يـَـــتَــــَعــــلَّ اأو  يـَـــْعــــتــــلُّ  بـــالـــه  فـــمـــا 

ــــه اإنَـّ ـــَن  ـــي ـــمـــان ـــث ال ـــــَد  ـــــْع بَ ـــه  ـــُل ـــب ت ــعــُلول  ــف مــــاِن وي ـــِم الــــزَّ ـــك ــى ُح ــل ـــوُل ع ـــق ي

ــاُب ومــــا لـَـــُه؟ ــب ــس ــ� ـــــَن ال ــلــي اأي ــائ ــا �ــس ــي ـــاأُل ف تـَــ�ـــسْ كــنــَت  اإن  الأيـــــــاَم  ـــِل  َفـــ�ـــسَ األ 

�سبب  هي  واالأيام  الليالي  اأن  على  االأخير  البيت  في  ثم  االأول  البيت  في  االإ�سارة  تدل 

اأ�سار  ال�ساعر، وقد  ي�ستحبه  لي�س مما  التغير  اأن هذا  ويبدو  الهرم،  اإلى  ال�سباب  التحول من 

�سراحة اإلى ذلك في البيت الثاني)1(.

على  تدل  التي  الثنائيات  كل  تت�سّمن  وهي  والبعد(،  )القرب  اأي�سًا  الثنائيات  هذه  ومن 

باألفاظ مختلفة كالو�سل والنوى والدنو، وغير ذلك. يقول  ُعّبر عنها  نف�سه، واإن  المفهوم 

االأعمى التُِّطيلي)2(:

الـــْنــــ اأعــــيـُـــِنــــُكــــّن  ــــَد  ــــْن ِع اهللُ  ــــذه الأْرمـــــــــــاِق))(اأدرَك  ـــــــاراِت ه ـــِل ث ـــْج ـــنُ ـ

ي�سـ ــم  ــل ف ــــاِن  م ــــزَّ ال ــى  ــل ع ــــي  ِل ـــراِق وَقــ�ــســى  ـــف ب َقـــ�ـــســـى  ول  ـــٍل  ـــسْ ـــو� ب ـــــَمــــْح 

ويقول الفازازي عن مزج الدهر بين الو�سل والنوى)4(:

ــــاً هــــُر داأب ــــدَّ ــَك وال ــن ـــرُب م ـــق نــي ال ــرَّ ـــــِلـــــِه ِبـــــنَـــــَواُه �ــسَ ــــَب َو�ـــــسْ ــــي ــــــــازٌج ِط م

ويتميز ن�س الفازازي من ن�س االأعمى في اأنه جعل هذه الثنائيات من عادة الدهر الدائمة 

حين قال: )والدهر داأبًا())(.

وقد تتحّدد حركة الدهر بين ثنائية )العز والذل( مهما اختلفت االألفاظ المعّبرة عنهما، 

وابن خفاجة:   .111  ،9  - 8 الديوان  االأعمى:  التطيلي،  ُينظر  الثنائية  االأخرى على هذه  االأمثلة  )1(  ومن 

الديوان 178.

)2(  التطيلي، االأعمى: الديوان )8.

))(  الّنجل: الوا�سعات.

)4(  الفازازي، عبد الرحمن: �سعره 128.

))(  ومن اأمثلة هذه الثنائية ينظر التطيلي، االأعمى: الديوان )8 - 86. وابن اإدري�س، �سفوان: زاد امل�سافر 7).
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كالمهانة واالإكرام، اأو الطرح واالإجالل، وما �سوى ذلك مما يطوف بالمعنى نف�سه. يقول 

ابن اأبي الخ�سال)1(:

فــاً ــرَّ ـــاِن ُمــ�ــسَ م ـــزَّ ــي ُحــْكــِم ال ــــْن كـــان ف وُمْكَرما)2(وَم ــاً  ــن ــي ــِه َم ــى  ــق ــْل يُ اأن  فـــابُـــدَّ 

وفي ن�ٍس �سبيه بن�س ابن اأبي الخ�سال نجد ابن عربي مقرراً اأنَّ من يخ�سع لحكم الزمان 

البد اأن يذل بعد عز، ونالحظ في بيته اأنه يجعل التقليب والت�سريف من خ�سال الدهر، وفي 

هذا تاأكيد �سرورة وجود الثنائيات انطالقًا من طبيعة الدهر نف�سه يقول))(:

ــِه ب مــــاُن  الــــزَّ طـــــاَل  اإذا  ذلَّ  ـــــزَّ  َع ـــن  ـــريـــُف م ــــِر تـَــْقـــلـــيـــٌب وتـَــ�ـــسْ ه ــــدَّ ـــــــُة ال واآي

قَّاق)4(: ومن الثنائيات االأخرى اأي�سًا )ال�سفاء والكدر(؛ يقول ابن الزَّ

ـــِه ـــِب ـــلُّ ـــَق ــــي فــــي تَ ــــان ــــِقاإنّـــــــي بَـــــْلـــــوُت َزم اأِث ــــِر ل  ْه ــــدَّ ـــْق بــ�ــســروِف ال ـــِث تَ ــــاإن  ف

مــــْوِرَدهــــا اإنَّ  عــنــهــا  ــــْرَك  ــــبِّ اأخ ــي  ــن ــْل ــسَ َرنَِق))(� ذا  عـــاَد  حــتّــى  للحرِّ  ــُف  ــ�ــسْ يَ ــم  ل

قَّاق في كونه يعتمد التقرير واأخذ الكالم ماأخذ  ويقول ابن ُجَبير في ن�س �سبيه بن�س ابن الزَّ

الن�سيحة والحكمة)6(:

ــــُر ــــب ــــتَ ــــْع هـــــــر ُم ـــــــدَّ ــــــي ال ـــــــــــــا ف ــــــــَدُراأََم ــــــــَك ـــــفـــــُو وال ــــِه الـــــ�ـــــسَّ ــــي ــــف ف

ـــــِه ـــــِب ـــــلُّ ـــــق ـــــي عـــــــن تَ ـــــن ـــــْل ـــــسَ ـــــ� ـــــُر َف ـــــبَ ـــــَخ فـــــعـــــنـــــَد ُجــــــَهــــــْيــــــنـَـــــة ال

)1(  ابن اأبي اخل�سال: �سعره 661.

)2(  جاء يف ال�سطر الثاين يف الديوان )فالبد اأن َيلقى مهينًا وُمكِرما(؛ واملعنى: البد اأن يجد �سخ�سًا ُمهينًا واآخر 

ُمكرمًا. وهذا مما ال ينا�سب ال�سطر االأول الذي جعل حكم الزمان هو م�سدر الت�رصيف، وعرّب عن االإن�سان 

فُيطلق فعل  َمهينًا وُمكَرما(  ُيلقى  اأن  نقول )فالبد  اأن  االأوىل  املفعول )م�رصَّفًا(، ولذلك فمن  ا�سم  ب�سيغة 

اً عنه  االإهانة والتكرمي يف املطلق من غري اإ�سناد الأحد، ويبقى االإن�سان الذي يقع عليه هذان الفعالن معربَّ

ب�سيغة ا�سم املفعول نف�سها.

))(  ابن عربي، حميي الدين: الديوان ))1.

)4(  ابن الزقاق: الديوان 212.

))(  الّرنق: الكدر.

)6(  ابن جبري: �سعره )4.
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راج في ثوب راآه على غير اأهله)1(: ويقول اأبو الح�سين بن �سِ

ــَقــٍم يـــت مــن �ــسَ ــُريــا لبــ�ــصَ الـــثـــوَب ل ُعـــرِّ ــيَ ــِغ وال ـــِر  ه ـــدَّ ال ـــْرُف  ـــسَ � ــاَك  ــطَّ ــخ ت ول 

ـــِه ِل ـــدُّ ـــبَ ـــن تَ ـــي م ـــف ـــْه ـــي عــلــيــِه ولَ ـــح ــــه الــَقــَمــُرويْ ــــواِق ـــع مـــن اأط كـــم َقـــــْد تَـــَطـــلَّ

ـــُده ـــَه ـــُت اأع ـــْن ــا ُك ــم ــوم اأوحــــ�ــــصَ ع ــي ــال ـــَكـــَدُر ف ـــَده ال ـــْع ــالــي بَ ــلــي ــُو ال ــْف ــسَ ـــــذاَك � َك

ولو �سرعنا ن�ست�سهد على كل ثنائية بما ينا�سبها من اأبيات لطال بنا االأمر، ولخرجنا عن 

اإلى ما ينا�سبها من  الثنائيات محيلين  الحدود التي يقت�سيها البحث، ولذلك �سنكتفي بذكر 

�سواهد ُتراجع في مكانها. 

فمن الثنائيات اأي�سًا ال�سرور والحزن)2)، وال�سّدة والّلين)))، والعطاء وال�سترجاع)4)، والجيئة 

والذهاب)))، والمر والحلو)6)، والجور والعدل)7)، والعلم والجهل)8)، وال�سلم والحرب)9)، والحركة 

وال�سكون)10)، والنور والظلمة)11)، والتمام والك�سوف)12)، والنظم والنثر))1)، وال�سيف والغمد)14)، 

)1(  االأ�سفهاين، العماد: خريدة الق�رص وجريدة الع�رص )/)48.

)2(  التطيلي، االأعمى: الديوان 76. وابن بقي، يحيى: �سعره 18). وابن االأبار: الديوان 78. واملّقري: اأزهار 

الريا�س يف اأخبار عيا�س )/9)1. وابن االأبار: حتفة القادم 184.

))(  التطيلي، االأعمى: الديوان )20. وابن اإدري�س، �سفوان: زاد امل�سافر 22.

)4(  التطيلي، االأعمى: الديوان 16. وابن خفاجة: الديوان 217 - 219. وابن زهر: �سعره 140.

))(  التطيلي، االأعمى: الديوان 8. والفازازي: ديوان الو�سائل املتقبلة 81 - 82. وابن عربي: الديوان )41.

40. واالأ�سفهاين، العماد: خريدة الق�رص وجريدة  6)1. وابن جبري: �سعره  التطيلي، االأعمى: الديوان    )6(

الع�رص 8/2)).

)7(  التطيلي، االأعمى: الديوان 117. والفازازي: �سعره 98 - 99.

)8(  التطيلي، االأعمى: الديوان 2)1. وابن عبدون: الديوان 127 - 0)1.

)9(  ابن عبدون: الديوان 9)1. وابن االأبار: الديوان 280، 178.

ابن اأبي اخل�سال: �سعره 84).  )10(

)11( ابن الزقاق: الديوان 260.

)12( ابن الزقاق: الديوان 260.

))1(  ابن الزقاق: الديوان 271.

)14(  ابن عبدون: الديوان 127 - 0)1.
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والإعتاب)4)،  والعتاب  والدبيب)))،  والم�سي  والتطفيف)2)،  والنق�سان  والكافور)1)،  والم�سك 

وقنا �سمهر وعود طلح))). وبقية الثنائيات اإنما تدور في فلك هذه المذكورة، واإن عّبرت عن 

ذاتها باألفاظ مختلفة.

 ونالحظ من ن�سو�س الثنائيات كثرة دوران مفردات مثل )التقليب والمزج والدوران 

والتبّدل( وهي في اأغلبها تاأتي من�سوبة اإلى الدهر، وهذا ما يدل على اأن ال�سعراء يعون التالزم 

االأ�سا�سي  والمنطلق  اأبداً.  يثبت على حال واحدة  الدهر ال  واأن  والتغيير،  الدهر  بين  القائم 

لهذا الوعي هو اأنهم ال ينظرون اإلى الدهر جامداً في لحظة بعينها، بل ي�سّورونه في حركته 

الثنائيات  في نقطة بعينها اللتغت الحركة واللتغت  اإليه جامداً  اأنهم نظروا  الم�ستمرة. ولو 

اأفال يكون من المهم  الن�سو�س،  رد في  التي تطَّ الثنائيات  فاإذا كانت تلك هي  اأ�سا�سها.  من 

االآن اأن نبحث عن طبيعة العالقة بين حدودها: اأهي عالقة مبنية على الت�ساد، اأم الت�ساكل، اأم 

التعاك�س، اأم مجّرد االختالف؟

اإن ا�ستقراء حدود الثنائيات قادنا اإلى االإقرار ب�سيطرة الت�ساد فيما بينها بالدرجة االأولى؛ 

اللين،  االأن�س، والخ�سونة �سد  الذهاب، والوح�سة �سد  العدل، والجيئة �سد  فالجور �سد 

والعلم �سد الجهل، والحزن �سد ال�سرور، والنور �سد الظلمة،... وهكذا. وقد عّبر حازم 

الَقْرطاَجنِّي �سراحة عن انتقال الدهر من ال�سيء اإلى �سّده بقوله)6(:

الــنَّــوى َفَع�سى  ــري  ــِب ا�ــسْ نف�ُص  ــا  ي ــــوُل  ـــُجواأق ــــهــــا يـــتـــبـــلَّ ــــربَ ــــٍل ق ــــي بـــ�ـــســـبـــاِح ل

ــــّراَء ِمــــن دهـــــٍر َدَجــــا ــــسّ ــــ� ـــب ال ـــُرُجفـــتـــرقَّ ـــخ ـــدٍّ لـــ�ـــســـدٍّ ي ـــس فــــالــــدهــــُر مــــن �

ـــــارٍق ـــــمٍّ ط ــــــْرَجــــــَة ُكــــــلِّ ه ُج وتــــــــرجَّ ُف مــــــاِن تَــــَفــــرُّ ــــي الــــــزَّ ـــــمٍّ ف فـــلـــكـــلِّ ه

ابن عبدون: الديوان 4)1.  )1(

)2(  ابن عربي: الديوان ))1.

ابن خفاجة: الديوان )9.  )((

البطليو�سي، ابن ال�سيد: �سعره 100.  )4(

))(  ابن عبدون: الديوان 127 - 0)1.

)6(  القرطاجني، حازم: الديوان 0).
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ثم تلي ذلك العالقة القائمة على التعاك�ص، وهي خا�سة بثنائية العطاء واال�سترجاع؛ الأن 

الدهر بعد اأن يهب يعود وي�سترجع ما وهبه مّرة اأخرى؛ اأي اأنه يعك�س الفعل الذي قام به.

التي  فالثنائية  تعاك�س،  اأو  ت�ساد  غير  من  فح�سب  الختاف  على  العالقة  هذه  ُتبنى  وقد 

ُتعاَتب فيها االأيام ثم ُتعتب ال ُتبنى على الت�ساد؛ الأن ال�سفح لي�س �سد العتاب، كما اأنها لي�ست 

والدبيب(؛  )الم�سي  ثنائية  ذلك  ومثل  للعتاب.  لي�س عك�سًا  فال�سفح  التعاك�س؛  على  قائمة 

الأنها تدل على اختالف في الدرجة والنوع، وال تدل على ت�ساد اأو تعاك�س. ونجد اإ�سارة اإلى 

هذه ال�سفة في ن�سٍّ لحازم الَقْرطاَجنِّي يتحّدث فيه عن انتقال الدهر من حال اإلى حال ومن 

طور اإلى طور، من غير اأن ي�سير اإلى ت�ساد هذه االأطوار، مكتفيًا بمعنى االختالف بينها، على 

الرغم من اأن ال�سياق الذي جاء فيه البيت يدل على الت�ساد بين النعيم والبوؤ�س)1(:

نـَــعـــمـــُت بها ـــــرٍّ  ُغ ــى  ــن ــُم ــل ل اأوُجـــــــٍه  ـــم  ـــاِرك ـــس ـــ� ــــــرٍّ واأع ــا ُغ ــه ــل ــث ـــــــــٍن م فــــي اأزُم

ـــٌة ل ـــدِّ ـــبَ ــــــــٌن بُــــْهــــٌم ُم ـــم انْــــتـَـــَحــــْت اأزُم ــــحــــاٍل واأطــــــــــواراً بـــــاأطـــــواِر .ث ـــــاًل ِب ح

الثنائية، من مثل )الم�سك والكافور(. يقول  ي  ال�سائد بين حدَّ الت�ساكل هو  وربما كان 

ابن َعْبُدون)2(:

ــوِر ــف ــْك ــُر َم ــي ـــدي غ ـــْن ـــَك ِع ـــبُ ــــُر ذن ــوِر يـــا ده ــاُف ــك ــكــي ب ــ�ــسْ ـــَت مـــن ِم �ـــسْ عــــاَم َعـــوَّ

هو  المكفور  غير  العمل  اأن  يعني  وهذا  ُيحمد،  ال  الذي  العمل  هو  المكفور  فالعمل 

)المحمود(، وبذلك ي�سبح المعنى اأن ال�ساعر يمدح فعل الدهر اإذ نقله من طيب اإلى طيب؛ 

فالم�سك مادة عطرية والكافور مثله. وقد يكون للبيت وجه اآخر من المعنى غير الذي اأ�سرنا 

اإليه؛ الأن الم�سك ح�سن المذاق بخالف الكافور ذي المذاق المر، وعلى ذلك يكون المراد 

اأن الدهر نقل ال�ساعر من حال ح�سنة اإلى حال �سيئة، ويكون العمل غير المكفور هو الذي 

لي�س له كّفارة.

اأن  بمعنى  اتجاه،  ذات  تكون  اأن  الثنائيات  بين حدود  الدهر  في حركة  االأعم  والغالب 

)1(  القرطاجني، حازم: الديوان 46.

)2(  ابن عبدون: الديوان 4)1.
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الن�س ُيحّدد لها م�ساراً تتبعه من حيث مبتداها ومنتهاها، هذا الم�سار يقوم في حقيقته على 

اال�ستبدال، فالدهر عندما يتحّرك من نقطة البداية اإلى نقطة النهاية اإنما ي�ستبدل النهاية بالبداية؛ 

ي  يد الَبَطْلَيو�سِ فاإذا تحّرك من العز اإلى الذل دل هذا على اأنه ا�ستبدل الذل بالعز. يقول ابن ال�سِّ

عن �سروف الدهر)1(:

ــُه ــروُف ــس ــِك � ــي ــل ــم ــــا عــبــِد ال ِذمـــــــاُرُهوغــــالـَـــْت اأب ــــاُح  ــــبَ يُ َدْهـــــــراً ل  ــــد كـــــاَن  وق

ـــًا ــــْد كــــاَن وا�ـــسِ ـــّواً وق ـــُف ـــْج ــَح َم ــب ــس ــاأ� َمــــــزاُرُه ف َداٍن  ـــــَو  وْه ــيّــاً  َقــ�ــسِ واأْمـــ�ـــســـى 

ومن  الجفاء،  اإلى  الو�سل  ومن  االإباحة،  اإلى  ال�سون  من  الملك  عبد  اأبا  حّرك  فالدهر 

والو�سل  بال�سون  واالإق�ساء،  والجفاء  االإباحة  ا�ستبدل  الدهر  اأن  اأي  االإق�ساء؛  اإلى  االإدناء 

واالإدناء، فكانت المجموعة االأولى نهايات للحركة واالأخيرة بدايات لها. ويقول عقيل بن 

َعِطّية الُق�ساعي)2(:

وقــــــوُف ـــــُم  ـــــُك ـــــاِب ب دوَن  ـــــوٌك  ـــــل ـــروُفم ــُم الــــحــــوادُث والـــ�ـــسُّ ــه ــَطــْت ب �ــسَ

ــــــاُن وكــــــــاَن قــــْدمــــاً م ــــــزَّ ــــــُم ال ــــــه يـَـــطــــوُف اأذلَّ ـــــُم  ـــــُه ـــــْولَ وَح راٍع  لَـــــُهـــــْم 

فحركة الدهر تتجه هنا من الرعاية اإلى االإذالل؛ اأي اأن التغّير وقع على الرعاية فا�ستبدل 

بها االإذالل.

وقد تكون الحركة بين حدود الثنائيات مطلقة من غير قيد اأو �شرط، وخالية من التوجيه، 

فيذكر الن�س حّدي الثنائية دون اأن يحدد للدهر م�ساراً يّتبعه. يقول االأعمى التُِّطيلي مثبتًا ثنائية 

االإيحا�س واالإينا�س للدهر، من غير اأن يقرن البداية والنهاية بهذا الحد اأو ذاك))(:

ـــــا�ـــــصُ ـــــن ــــــُر اإيـــــحـــــا�ـــــصٌ واإي ــــــده نــا�ــُص ال ـ  ـــُلـــهـــم  تَـــْب لـــم  مـــا  ـ  والـــنـــا�ـــصُ 

بين  للدهر  محّدد  اتجاه  اإلى  اإ�سارة  دونما  اأخرى  ثنائية  عن  اأي�سًا  ُجَبير  ابن  ويتحّدث 

البطليو�سي، ابن ال�سيد: �سعره )10.  )1(

)2(  ابن اخلطيب، ل�سان الدين: االإحاطة يف اأخبار غرناطة 0/4)2 - 1)2.

))(  التطيلي، االأعمى: الديوان 76.
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يها، مكتفيًا باالإ�سارة اإلى اأن الدهر يت�سمنهما )ال�سفو والكدر()1(: حدَّ

ــــُر؟! ــــب ــــت ــــْع ـــــي الـــــــّدهـــــــِر ُم ـــــــــــا ف ـــــــكـــــــدُراأََم ـــــفـــــُو وال ـــــ�ـــــس ـــــِه ال فـــــفـــــي

ـــــــن تَـــــَقـــــلُّـــــِبـــــِه ـــــي ع ـــــن ـــــْل ـــــ�ـــــسَ ـــــة الــــــَخــــــبَــــــُرَف ـــــنَ ـــــي ـــــه ـــــَد ُج ـــــن ـــــع ف

ـــــــــــٍل ـــــــــــى اأَج ــــــِحــــــْبــــــنــــــاُه اإل ــــــــِذُر�ــــــسَ ــــــــتَ ــــــــح ــــــــــُه ون ــــــــــبُ ــــــــــراِق ن

ــــــاً لــــــُمــــــْرتـَـــــِحــــــٍل ــــــب ــــــَج ــــفــــُر َفــــــيــــــا َع الــــ�ــــسَّ ــــــى  ــــــتَ َم ـــــــــــــْدري  يَ ول 

ويتكّلم الفازازي على ثنائية )المجيء والذهاب( �سالكًا الطريق نف�سه)2(:

وذاهــــُب اآٍت  ـــَر  ـــده ال اإّن  يـَـــاأ�ــــصَ  ـــــاُل والــيــاأ�ــُص كـــاذُبول  ــُدُق الآم ــس ــ� ـــد ت وق

َغــاِئــُب ـــــَو  َوْه ــٍر  ــسِ ــا� ح ِمــــْن  َفـــَكـــْم  ـــُب واإل  ــــذي هـــو واج �ــســعــفــُت عـــن الـــكـــّل ال

اأو  باالآخر  باأحدهما وينتهي  يبداأ  اأن  ياأتي وقد يذهب(، وي�ستوي في ذلك  فالدهر )قد 

العك�س، وكما هو وا�سح في هذه الن�سو�س فاإن الدهر في الن�س االأول قد ي�ستبدل االإيحا�س 

باالإينا�س، وقد ي�ستبدل االإينا�س باالإيحا�س. وفي الن�س الثاني قد ي�ستبدل ال�سفو بالكدر اأو 

العك�س، وفي الن�س االأخير قد ي�ستبدل المجيء بالذهاب اأو العك�س.

وهناك ن�سو�س مزجت بين حّدي الثنائية فجعلت اأحدهما مت�سمنًا لالآخر، واألغت بذلك 

�سافي))(: الحركة والم�سار وال�ستبدال؛ يقول الرُّ

ـــِبـــتَـــٌة ــــــــاِم ُمـــْث ـــَوِبيـــا �ـــســـاِحـــِبـــي ويـــــُد الأي ـــنُّ ــاً مـــن ال ــم ــْه ــسَ ــحــٍة � ــال ـــلِّ �ــس فـــي ك

ــٍة ــاِدَح ــف ل ـــَزْع  ـــْج تَ َعــْبــَرتَــْيــَك ول  ــصْ  ــ� اأِب ِغ ــِل  ــي ــِب ــسَ � مـــن  ــبــيــٍل  �ــس فـــُكـــلُّ  تَـــْعـــُرو 

الثنائية كاأنهما حدُّ واحد؛ الأن  ي�سبح حّدا  بالنوب، وبذلك  ال�سالحات  فالدهر يمزج 

الم�سافة بينهما تكاد تختفي. ويقول ابن ُجَبير)4(:

)1(  ابن جبري: �سعره )4.

)2(  الفازازي، عبد الرحمن: ديوان الو�سائل املتقبلة 81 - 82.

))(  الر�سايف: الديوان 6).

)4(  ابن جبري: �سعره 40.
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ـــاِن وحــقــِدِه ـــزم ـــْرُت عــلــى َغــــدِر ال ـــبَ ــِدِه�ـــسَ ــْه ــسَ ــ� ـــاَف ِب ع ـــزُّ ــمَّ ال ــ�ــس ـــَي ال و�ـــســـاَب ل

ــم اأجـــْد ــل ــــــواَن الــــّزمــــاِن ف بـــُت اإخ ــِدِهوجـــرَّ ــع ــي حـــاِل بُ ــغــيــِب ف �ــســديــقــاً جــمــيــَل ال

ـــه ـــتُ ـــف ـــُه واأِل ـــرتُ ـــس ـــا� ـــاحـــٍب ع َعـــْهـــِدِهوكـــــم �ـــس ــِن  ــسْ ــ� ُح عــلــى  ــاً  ــوم ي ــي  ل داَم  فــمــا 

ـي بــــِه َفــَلــْم ــُن ظــنِـّ ــي ــحــ�ــس ـــي تَ ن ـــِده وكــــم غـــرَّ ـــزنْ يُــ�ــســيُء عــلــى طــــوِل اقـــتـــداِحـــي ِل

ففي قلب ال�سهد يكمن ال�سم، على الرغم من اأن ال�سهد وال�سم حدان لثنائية مبنية على 

الت�ساد، وكاأنما يريد الن�س اأنَّ ال�سد يحمل �سّده معه.

وربما اأ�سار الن�س اإلى اأن الدهر قد يلتزم حّداً واحداً من حّدي الثنائية دون االآخر. يقول 

االأعمى التُِّطيلي)1(:

ـــــن َزَمـــــــــــٍن بــــاِخــــٍل ــــــفــــــي م يُــــْحــــلــــيوااأ�ــــــسَ ول  ـــــمـــــرِء  ـــــل ل ـــــــرُّ  ـــــــِم يُ

ـــُه ـــــِفـــــَرْت كـــفُّ ــــا �ـــــسَ ـــــــــازاَل ُمـــــــْذ م ـــلِّ م ـــى غ ـــل ــــحــــاً ع يَـــــْطـــــوي لـــــه َكــــ�ــــسْ

فال�ساعر عّبر ـ بعد اأن ذكر حّدي الثنائية )المرارة والحالوة( ـ بما ي�سير اإلى اقت�سار الدهر 

على طرف واحد دون االآخر؛ وهو المرارة. 

ويقول ابن اأبي الِخ�شال عن ثنائية )الن�شاط والك�شل()2(:

ــٌل ــسّ ــ� ــَك ــاً والـــــّزمـــــاُن ُم ــاط ــس ــ� ــــــو ن ــ�ــصِ واأرج ــْب ـــُر فـــي َح ـــواِط ـــخ ــُه وال ــن ـــَي م ـــروح َف

فالدهر هنا يلتزم حداً واحداً فقط؛ اأال وهو الك�سل.

وقد تتخّفف الن�سو�س من هذه ال�سرامة في تعبيرها عن التزام الدهر حّداً دون االآخر، 

فنراها ُتعّبر بما يدل على قّلة التزامه بالحد المقابل، من غير اأن ينتفي هذا اللتزام نهائياً. وتكثر في 

الدالة على االحتمال والتمّني وال�سك، من مثل: )قد، وربما،  الن�سو�س االألفاظ  مثل هذه 

ي))(: يد الَبَطْلَيْو�سِ وع�سى، ولعل(. يقول ابن ال�سِّ

)1(  التطيلي، االأعمى: الديوان 6)1.

)2(  ابن اأبي اخل�سال: �سعره 67.

))(  البطليو�سي، ابن ال�سيد: �سعره 100.
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ــا ــُده ــي ــع ــن َجـــفـــانـــي يُ ــم ــٌة م ــف ــط ــى ع ــُدهــاعــ�ــس ــي ــع ــــو بَ ــــْدنُ ــى لُــبــانــاتــي وي َفــتُــْقــ�ــسَ

ـــَد ِعــتــاِبــهــا ـــع ـــــــــاُم ب ــا فـــقـــد تـــعـــتـــُب الأي ــُدوُده ــسُ ــاِت � ــي ــاِن ــغ ــِل ال ــى بــو�ــس ــَح ــم ويُ

فالثابت اإذن من االأيام اأنها ملتزمٌة بحد العتاب دون ال�سفح، ولكنها قد تتحّرك اإلى الحد 

االآخر فت�سفح بعد اأن كانت عاتبة. ومثل ذلك قول الفازازي)1(:

ــــرُح الـــجـــلـــيـــَل وُربَّــــمــــا ــــطَّ ــــُهوالـــــدهـــــُر ي ــــلَّ ــــاأََج َخــــــــَرَق الــــعــــوائــــَد نـــــــــاِدراً َف

َوِلــــــيَّــــــه اأنَّ  ظـــــــنَّ  قــــــد  ـــُه َفــَمــلَّــُهلـــــكـــــنَّـــــُه  ـــن ُمـــــْذ بـــــاَن عـــنـــُه اعـــتـــا�ـــصَ ِم

ــهــا ــِن وُحــ�ــس ــاِت  ــســالــف ــ� ال والـــّلـــيـــالـــي  ومـــثـــَلـــُهل  ِمـــْثـــَلـــُهـــنَّ  ــــــْن  اأُعــــــاِي لــــم  اإذ 

ٌق ـــرُّ ـــَف ــا َعـــِلـــمـــَت تَ ــم ــــاِن ك ــــّزم ـــيـَــُم ال ـــُه �ـــسِ ـــلَّ ـــَع ـــَدهـــا ولَ ـــع ـــُع ب ـــم ـــْج ـــاُه يَ ـــس ـــ� وع

�سلوكه  الطرح، ولكنه ربما خرج عن معهود  يلتزم حد  اأن  الدهر  فالغالب من عادات 

ومال اإلى الحد االآخر وهو االإجالل، ومن �سيمه اأي�سًا اأن يلتزم التفريق دون الجمع، ولكن 

ع�ساه اأن يتحّرك اإلى الحد االآخر فيجمع بعد اأن كان يفّرق.

وربما قد اآن االأوان لنت�ساءل عن الم�سار الذي ت�سلكه حركة الدهر بين حدود الثنائيات 

بعد اأن عر�سنا الأنماطها، فهل لهذا الم�سار قاعدة تحكمه؟

الحركة  في  االأغلب  االأعم  اأن  مفادها  نتيجة  اإلى  يقود  ال�سعرية  الن�سو�س  ا�ستقراء  اإن 

الموجهة اأن تبداأ مما هو اإيجابي وتنتهي بما هو �سلبي، كاأن تبداأ من الفرح وتنتهي بالحزن، ومثل 

ذلك من العز اإلى الذل، ومن ال�سفو اإلى الكدر... الخ؛ اأي اأنها ت�ستبدل ال�سلب باالإيجاب. 

قَّاق)2(: يقول ابن الزَّ

ــــاِت ِخـــ�ـــســـاُم ــــاِدث ــــح ـــي وبــــيــــَن ال ـــن ـــْي ـــــــاُمبَ ــــا الأي ــــُع ــــُه عـــلـــى ال ــــْت ــــنَ فــيــمــا َج

ــِد ما ــع ــهــا مـــن ب ــــاَل �ــســمــاِئ ــْت ه ــَف ــسَ ــ� ــــن َكـــــــرِم الـــــجـــــاِل تَـــمـــاُمَك وافـــــــــاُه م

ــٍف ــهــا بــتــقــ�ــسُّ ــَب ريــا�ــسِ ــي ــ�ــس ــــــْت ق ــاُمورَم ــم ـــبـــاِب غ ـــن الـــ�ـــسَّ ـــقـــاُه م ـــاً �ـــسَ ـــ�ـــسّ َغ

)1(  الفازازي، عبد الرحمن: �سعره 0)1.

)2(  ابن الزقاق: الديوان 260.
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ـــتـــاُن الــــمــــَكــــاِرِم مـــاِحـــٌل ـــوَم بُـــ�ـــسْ ـــي ـــال ــــواِت ظــــاُم ف ــــُل ــــمــــْع ــــــوُر ال ـــــوَم ن ـــــي وال

ليلة  القمر  به  يريد  الأنه  اإيجابية -  التمام، وهي حال  من  عنه  ث  بالُمتحدَّ انتقل  فالدهر 

تمامه - اإلى الك�سوف، وهي حال تدل على الغيبة والعتمة، ومثلها االنتقال في البيت االأخير 

من الخ�سب اإلى المحل، ومن النور اإلى الظلمة. وهي كّلهاـ  كما نالحظـ  اتجاهات ت�ستبدل 

�سورة مكروهة ب�سورة محبوبة. 

ويقول ابن عْبدون)1(:

عــثــرتــنــا اهلل  اأقــــــــــال  ـــي  ـــال ـــي ـــل ل ـــــا  ـــداِدم ـــس ـــاأ� ع اأ�ــــــســــــداداً  ب ــا تـــ�ـــســـرِّ ــه ــن م

ــا  ــه ــل ــام ـــت اأن ـــلَّ ــٍر �ـــسُ ــه ــم ــس ـــت قــنــا � ـــّل ـــاِدف ـــم ـــاأغ ــــيــــافــــاً ب بــــعــــود طــــلــــٍح واأ�ــــس

اإلـــى   ــــراِت  ــــاأث ــــم ال ِدلء  مـــــاأت  ـــا  ـــّم ــاديل ــن ــى فــي حــلــمــَك ال ــب اأكـــرابـــهـــا  واحــت

ـــر ـــده ـــت عــــنــــانــــَك اأيــــــــــدي  ال ـــسَّ ـــ� ــاِد غ ــس ــ� ــاإف ــٍل واإ�ــــســــاحــــاً  ب ــه ــج ــاً ب ــم ــل ع

بالقنا  االأجوف  ال�سعيف  العود  في�ستبدل  ال�سلب،  اإلى  االإيجاب  من  هنا  يتجه  فالدهر 

ال�سلب، واالأغماد بال�سيوف، والجهل بالعلم، والف�ساد بال�سالح. وهذه كّلها ثنائيات التزم 

اإلى اآخر �سّده �سلبي، وهذا عام مّطرد في ال�سعر الذي  اإيجابي  فيها الدهر التحّرك من حدٍّ 

ث عن الدهر الفاعل. يتحدَّ

ويبدو اأن كثرة الثنائيات التي يتجه فيها الدهر من االإيجاب اإلى ال�سلب تدل على طبيعة 

الوعي العام ال�سائد بين ال�سعراء تجاه الدهر، فهم يرونه �سالبًا ال ُمْعطيًا، ومف�سداً ال م�سلحًا، 

ولذلك اأكثُر ت�سويرهم لحركته اإنما كان في الم�سار الذي ياأخذ فيه الحد ال�سلبي مكان نقطة 

النهاية، وحتى في الثنائيات التي يلتزم فيها الدهر حداً واحداً ال يجاوزه، نالحظ اأن الغالبية 

ز القول  العظمى من الن�سو�س ت�سير اإلى التزام الدهر بالحد ال�سلبي دون االإيجابي، وهذا ُيعزِّ

بالموقف ال�سلبي لل�سعراء من حركات الدهر.

وتنتهي  �سلبي  هو  مما  الدهر  حركة  فيها  تبداأ  التي  الن�سو�س  من  كثير  وجود  يمنع  ال  وهذا 

)1(  ابن عبدون: الديوان 128 - 129.
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اإلى  اأو من ال�سّدة  اإلى الدنو،  اأو من البعد  بما هو اإيجابي، كاأن تبداأ من العناد وتنتهي باللين، 

الرخاء، وهكذا... وهي بعك�س الحال االأولى؛ الأنها ت�ستبدل االإيجاب بال�سلب، ال ال�سلب 

باالإيجاب. يقول �سفوان بن اإدري�س)1(:

ـــٌل ـــــاُن تـَــنَـــقُّ م ـــــزَّ ـــري وال ـــْع ـــسِ ـــا لـــيـــَت � ـــــاِءي ـــــَرَخ ٍة ِب ـــُخ �ــــســــدَّ ـــس ـــا� ـــــر ن ـــــّده وال

ـٍة ــيَـّ ـــــٍة مــو�ــسِ ــــــاِء؟!هـــل نَــْلــتــقــي فـــي َرْو�ـــــسَ ــــــي ــــاقــــِة الأْغــــ�ــــســــاِن والأف َخــــفَّ

ة مبتداها والرخاء منتهاها؛ اأي اأنها ت�ستبدل الرخاء بال�سدة. فحركة الدهر تجعل ال�سدَّ

ومثله اأي�سًا قول يو�سف بن محمد بن طمُلو�س)2(:

ــهــا ــسِ ــو� ــد عــبُ ــع ــــــــاُم ب ـــه الأي ـــَمـــت ب ـــا�ـــصِ بـَــ�ـــسَ ـــنَّ ـــراً عـــيـــوُن ال ـــْت ِبـــ�ـــسْ ـــَل ـــلَّ ـــه وت

وقول ابن َمْرج الُكحل))(:

ــا ــه ــتَ ـــــــُب وق ــــُت اأرق ـــم ُكــــْن ِروعــ�ــســيــٍة ك ـــذُّ ـــع ـــَمـــَحـــت بـــهـــا الأيـــــــــاُم بـــعـــد ت �ـــسَ

ـــــٍة ـــا اآمـــــالـَــــنـــــا فـــــي رو�ـــــسَ ـــه ـــا ب ـــن ـــل ـــِر ِن ـــبَ ــَم الـــَعـــْن ــي ــس ــ� ــا ن ــه ــِق ــسِ ــا� ــن تُـــهـــدي ل

فاالأيام في ن�ّس ابن طمُلو�س تنتقل من الحد ال�سلبي وهو )العبو�س(، اإلى الحد االإيجابي 

وهو )االبت�سام(؛ اأي اأنها ت�ستبدل االأخير باالأول. وفي ن�ّس ابن مرج الكحل تّتجه الحركة 

من )التعّذر( اإلى )ال�سماح( فت�ستبدل االإيجابي بال�سلبي. وهكذا نالحظ اأن الن�سو�س ُتقّدم 

اإذا ما قورن بالم�سار االأول المّطرد الذي  انطباعًا طيبًا من ال�ساعر تجاه الدهر، وهذا قليل 

يقف فيه ال�سعراء موقفًا �سلبيًا من حركات الدهر.

ومن خالل هذا العر�س الأنماط الثنائيات ولحركة الدهر واتجاهاتها ن�شتطيع اأن نخرج 

بعدة ماحظات، منها:

اإن هنالك رغبًة دفينة لدى ال�سعراء في تجميد حركة الدهر؛ اأي: )تمنّي �سكونه(، �سريطة اأن يلتزم 

)1(  ابن اإدري�س، �سفوان: زاد امل�سافر 20.

)2(  ابن االأبار: حتفة القادم 184.

))(  ابن مرج الكحل: �سعره 119.
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واإنما  الن�سو�س،  �سطح  على  تظهر  ال  الرغبة  وهذه  الثنائيات،  من  الإيجابي  الحدَّ  الجموُد  هذا 

ُتلتم�س فيما وراء االأبيات؛ فاإذا كان ال�ساعر ُيكثر من لوم الدهر الأنه يّتجه دائمًا من االإيجاب 

اإلى ال�سلب، دّل هذا على اأنه يعتر�س على حركته وال ير�سى بها؛ الأنه يريد منه اأن يثبت عند 

الحد االإيجابي ال يفارقه. وما يوؤكد هذه الرغبة الدفينة هو م�ساعر ال�سخط وعدم الر�سى التي 

ن�سعر بها حين نقراأ ن�سو�سًا تتحّدث عن حركة الدهر، والذي زاد من حدة هذه الم�ساعر 

وكان متكاأً لها هو ا�ستخدام ال�ساعر الألفاٍظ ذات بعٍد قيمي �سلبي، في التعبير عن الحد االآخر 

اإليه حركة الدهر عندما ت�ستبدله بالحد االإيجابي، من مثل: )الجور، الوح�سة،  الذي تتجه 

االإدبار،  القطوب،  الروع،  ال�سم،  االإف�ساد،  الكدر،  الظلمة،  الحّطة،  الجهل،  الخ�سونة، 

وهذا  والمجتمع،  الفرد  يرف�سها  مفاهيم  على  تدل  األفاظ  كلها  وهذه  الخ(،  الت�ستيت... 

الرف�س هو الذي تريد اأن ُتعّبر عنه الن�سو�س بطريقة غير مبا�سرة.

ولم نالحظ في االأعم االأغلب من ن�سو�س الثنائيات َمن يتحّدث عن حركة الدهر في 

كّليتها من دون اأن يف�سل بين حّدي الثنائية، فمعظم الن�سو�س تلح على التفريق بين الحدود، 

ومّد الم�سافات، وا�سطناع الحواجز فيما بينها، واعتبار اأحدها �سلبيًا واالآخر اإيجابيًا، ولم 

تراه  ن�سبية، فما  اأحكاٌم  اإنما هي  الحدود  التي تطلقها على هذه  القيمة  اأحكام  اأن  اإلى  تتنّبه 

الن�سو�س �سلبيًا كالت�ستيت ـ عندما يق�سي الدهر بتفريق االأحبة بعد اجتماعهم ـ اإنما هو �سلبي 

من وجهة نظر ذاتية وجزئية اأي�سًا، ولكنه في الحقيقة يخلو من اأي حكم قيمة عندما ننظر اإليه 

من وجهة نظر �سيرورة الحياة وتكاملها؛ فقانون الكون لي�س فيه �سلب واإيجاب اأو اإ�سالح 

واإف�ساد بالمعنى االأخالقي اأو االجتماعي؛ الأن الوحدة تحكمه. 

ومن هذه النقطة بالذات لي�س هنالك حواجز �سارمة قائمة على الت�ساد بين الظلم والعدل، 

على �سبيل المثال؛ الأننا لو نظرنا اإليهما بكّليتهما الأدركنا اأنه لي�س من ظلٍم بغير عدل، ولي�س 

ين�ساأ ذاك، وهكذا بقية  ُي�سّكالن وحدة متكاملة، فمن قلب هذا  من عدٍل بغير ظلم، فهما 

حدود الثنائيات. فالحدود عندما تمتزج وتتعاون »تتخّلى عن �سطوتها، وتذوب من اأجل 

وحدة اأكبر منها واأجّل، وال خير في نفٍي ال يتطّلع اإلى اإثبات، وال خير في مفهوم ال ُي�سّحي 
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بجزٍء من ذاته من اأجل اأن ُيحقق ما ال ي�ستطيعه بمفرده«)1(.

ويبدو اأن الذي دفع الن�سو�س اإلى تّبني وجهة نظر تجزيئية هو الموقف الذاتي الذي تتبناه؛ 

�سلبيُّ  )الُبعد(  فـ  ال�سخ�سية،  وم�سالحه  ال�ساعر  ذات  �سّيقة هي  زاوية  من  ينطلق  فمعظمها 

اأن يبقى )�سابًا(،  الأن ال�ساعر يريد )القرب( من المحبوب، و)ال�سيخوخة( �سلبية الأنه يريد 

الن�سو�س.  اإليها  اأ�سارت  التي  الثنائيات  بقّية  وهكذا  )اللين(،  يريد  الأنه  �سلبية  و)الخ�سونة( 

ولي�س هنالك من موقف كلِّي مو�سوعي ماخال بع�س ن�سو�س خالفت الم�سار االأعم، منها 

ن�سو�ٌس لمحيي الدين بن عربي اقتربت �سيئًا ما من النظرة الكّلية؛ الأنها راأت في الدهر ا�سمًا 

دااًل على اهلل عز وجل.

)1(  نا�سف، م�سطفى: الوجه الغالب 224 - )22.
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الف�سل الثالث

الدهر وال�ساعر

 اأوًل ـ ال�سراع:

• خ�سائ�ص العاقة ال�سراعيّة.	

• مظاهر القّوة عند ال�ساعر.	

• مظاهر ال�سعف وال�ست�سام.	

• تعميم الخا�ص.	

 ثانياً ـ ال�سكوى:

• مظاهر ال�سكوى.	

• الدهر ـ الرمز.	
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لعّل �سّر قّوة الزمان تتجّلى في كونه حا�سنًا الموجودات كّلها، مع �سّدة تباينها واختالفها، 

اأو االأماكن المغلقة،  ّية �سبيهة بحدود االأوعية  مادِّ اأن ت�ستلزم هذه الح�سانة حدوداً  من غير 

من حال  بتطّورها  والنباتات  البلى،  مظاهر  من  عليها  يبدو  بما  لتاأثيره  تخ�سع  فالجمادات 

ذلك  �سوى  وما  لتغّير عمره،  تبعًا  �سورته  بتغّير  واالإن�سان  بنمّوها،  والحيوانات  اإلى حال، 

بالموجودات  لعالقته  مغايراً  طابعًا  تاأخذ  باالإن�سان  الزمان  عالقة  لكن  اأخرى.  مظاهر  من 

الموجودات،  وبقية  الزمان  بين  الواحد  باالتجاه  العالقة  تّت�سف هذه  فعلى حين  االأخرى؛ 

فاإنها ذات اتجاهين عندما يتعّلق االأمر باالإن�سان.

بيان ذلك اأن الحركة بين الزمان والجماد تّتجه من االأّول اإلى االأخير بفعل التاأثير، وهي 

معدومة من االأخير اإلى االأول، ومثل ذلك في النبات، فهو تابع لتاأثير الزمان يوّجهه كيف 

ي�ساء، وتظهر هذه التبعّية جلّية في نبات )عباد ال�سم�س( الذي ي�ستهر بتبعّيته لل�سم�س اأينما 

توّجهت، فاإذا جّن الليل مال بعنقه اإلى االأ�سفل، فالزمان بتجّليه عبر تعاقب الليل والنهار دفع 

النبات اإلى �سلوك معّين. وكذلك االأمر عند الحيوان، فعلى الرغم مما يبدو عليه من مظاهر 

بالق�سدية  تتَّ�سم  اأفعاله ال  اأي�سًا؛ وذلك الأن  اتجاه واحد  بالزمان ذات  فاإن عالقته  �سلوكية، 

اأفعال، ذات طابع غريزي، لظروف مختلفة  المبنية على االإرادة والوعي، واإنما هي ردود 

ي�سنعها الزمان نف�سه.

اأما االإن�سان فهو الوحيد القادر على الدخول في عالقة ذات اتجاهين مع الزمان؛ فاإذا 

كان هذا االأخير يوؤثر فيه وينقله من ال�سبا اإلى الكهولة، ومن ال�سحة اإلى المر�س، وما �سابه 

اأن يتغّلب على الزمان بوجوه عّدة: فنراه يقوم بعملين في وقت  ذلك فاإن االإن�سان يحاول 

واحد كي يك�سب زمانًا اإ�سافيًا، ونراه ي�سرع في م�سيه اإذا اأراد اأاّل يفوته الزمان، وربما اعتنى 

بج�سده كي ال يهرم، وقد يبدع اأعمااًل ت�سمن له الخلود، اإلى اآخر ما هنالك من اأفعال.

والأن العالقة ذات اتجاهين فاإنها تنب�س بالحياة، وتّت�سف بالغنى والثراء، على حين تبدو 

ُدق  عالقة الزمان بالموجودات االأخرى اأقرب اإلى ال�سكون بوجه من الوجوه. ولذلك َت�سْ

�سفة )الزمنية( على االإن�سان اأكثر منها على بقية الموجودات؛ الأن االإن�سان هو الوحيد الذي 

يعي اأنه يعي�س في الزمان، ولكن بقية الموجودات تفتقد هذا الوعي، مع اأنها تعي�س في الزمان 
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منه ويهابه، ويعّد  لالإن�سان جعلته يحذر  اآالمًا كبيرة  بالزمان  الوعي  اأي�سًا، ولقد جلب هذا 

العّدة لمواجهته. ولّما كان النا�س لي�سوا على درجة واحدة من الوعي اأو االنفعال بالموؤثرات 

الخارجية، دّل ذلك على اأن االإح�سا�س ب�سطوة الزمان قد يختلف من �سخ�س اإلى اآخر.

باإح�سا�س  يتحّلون  من  اأو  الفنانون  هم  الخارجية  بالموؤثرات  انفعااًل  النا�س  اأكثر  ولعل 

الفنانين)1(، ولنا في ال�ساعر خير مثال على تج�سيد هذه المقولة؛ الأن عالقته باالأ�سياء تنطلق 

ما  على  قوي  دليل  )�ساعر(  لكلمة  اللغوي  االأ�سل  وفي  المرهفة،  وم�ساعره  اأحا�سي�سه  من 

اإذا كان وعيه  اإال  �ساعراً  ال�ساعر ال يكون  اأح�ّس)2(. وكاأن  اأي:  به، فهي من )�سعر(؛  نقول 

للعالم ياأخذ طابعًا وجدانيًا يمتح من معين م�ساعره الرهيفة، فهو حين يرى في الكون توازنًا 

وان�سجامًا -  على �سبيل المثال- ال يكون ذلك الأنه يعي الوظيفة التكاملية لالأ�سياء المبعثرة؛ 

بل الأنه قبل كل �سيء يح�س بوحدة الوجود المجّزاأ وكّليَّته. وهو حين ينا�سر ال�سعفاء ال يدفعه 

اإلى ذلك اإيمانه ب�سرورة العدل فح�سب؛ بل الأنه يبكي لكل دمعٍة مظلومة. وهو حين ين�سد 

الف�سيلة والخير ال ين�سدهما الأنهما من متطلبات الوعي فح�سب؛ بل الأنه ياألم الفتقادهما. 

فحياته كّلها ذات �سبغة انفعالية عالية اإذا ما قورنت بانفعاالت االإن�سان العادي، واإذا تعّر�س 

كالهما لموقف واحد فاإننا واجدون تباينًا جلّيًا في تعاملهما مع هذا الموقف؛ اإذ يغلب اأن 

فاإن  ال�سروق  بمنظر  يعجب  العادي  االإن�سان  فاإذا كان   . انفعااًلَ اأكثر  ال�ساعر  فعل  يكون رد 

االإن�سان  كان  واإذا  �سم�س جديدة،  مع والدة  يوم  كل  يولد  باأنه  ويح�س  له،  يطرب  ال�ساعر 

العادي يتذكر الموت كّلما راأى قبراً فاإن ال�ساعر ُيحت�سر كّلما راأى نبتة ذابلة اأو وجَه طفل 

جائع.

اإلى  اأ�سار  وقد  عامة،  االإبداع  لوازم  من  ال�ساعر هو  عند  الزائد  االنفعال  اأن هذا  ويبدو 

ذلك كلٌّ من النقاد القدماء والمحدثين، مع االإقرار بف�سل الدرا�سات الحديثة في تاأكيد هذه 

المقولة، والتو�ّسع فيها عن طريق ا�ستخدام اال�ستقراء التجريبي بغية الو�سول اإلى نتائج اأكثر 

ت�سحيح  »يجب  فقال:  االنفعاالت  �ساأن  من  االإعالء  في  اأحدهم  بالغ  لقد  حتى  علمية))(، 

)1(  ريت�ساردز: مبادئ النقد االأدبي 9)2.

)2(  جمموعة: املعجم الو�سيط 484.

))(  عن النقاد القدماء ُينظر ناجي، جميد: االأ�س�س النف�سية الأ�ساليب البالغة العربية 17 - 0)، وعن الدرا�سات 
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ل اإلى قولنا: اإنه فنان الأنه  القول ال�سائع: )اإن ال�سخ�س كثير االنفعاالت الأنه فنان(، باأن ُيعدَّ

كثير االنفعاالت«)1(.

وربما نجد في هذا التوتر االنفعالي الم�ساحب للعملية االإبداعية �سلة بذلك التوتر الذي 

عهدنا اأن نلتم�سه في ال�سعر العربي القديم، والجاهلي منه بوجه خا�س؛ اإذ لم يكن ال�ساعر 

حينئذ ليبني ن�سه على حالة هادئة �ساكنة، بل يتربَّ�س بالحاالت المتوّترة المتاأزمة، واإن لم 

تكن موجودة فاإنه يخلقها، لي�س خلقًا من عدم، بل من وعيه االنفعالي باالأ�سياء، ولذلك يندر 

اأن يحدثنا عن لقاء هانٍئ بمحبوبته من غير اأن يثير اأجواء متوّترة- مثل: العذول، والحّرا�س، 

ث  واللقاء في الليل خوفًا من االأعين- واإْن َذَكَر االأطالَل َقَرَنها بال�سراع مع الزمان، واإن تحدَّ

عن ناقته ورحلته َقَرنها بم�ساعب الترحال، وربط بين قّوة الناقة وقّوة ثور يعارك كالبًا، ومثل 

ذلك كثير)2(.

وهذا ال يعني اأننا نعدم بع�س االأمثلة ال�سعرية التي تنفك من ربقة هذا التوتر، من مثل قول 

ب�سار بن برد في جاريته )رباب())(:

ـــــِت ـــــي ـــــب ـــــــــــــــُة ال ـــــــــــة ربَـّ ـــــــــــابَ ـــــتَرب ي ـــــزَّ ــــــي ال ــــــلَّ ف ــــــخ تــــ�ــــســــبُّ ال

ــــــُن الـــــ�ـــــســـــوِت لــــــهــــــا عــــــ�ــــــســــــُر َدجــــــــــاجــــــــــاٍت وديـــــــــــــٌك َحــــــ�ــــــسَ

اأو مثل هذه االأبيات الم�سهورة)4(:

ــٍة  ــاج ــــلَّ ح ــا ِمــــن ِمــنــى ُك ــن ــْي ــسَ ــ� ــــا َق ــُحَولـَـــمَّ ــسِ ــا� ـــن ُهـــــَو م ـــَح بـــــالأركـــــاِن م ومـــ�ـــسَّ

ــارى ِرحــالُــنــا ــَه ــَم ت عــلــى حـــدب ال ـــدَّ ــــُحو�ـــسُ راِئ ــــَو  ُه ــــذي  ال ـــادي  ـــغ ال يَـــْنـــُظـــُر  ول 

ـــــِث بــيــنـَـنــا و�ـــســـالـــْت بـــاأعـــنـــاِق الـــَمـــطـــيِّ الأبــــاِطــــُح اأخــــذنــــا بــــاأطــــراِف الأحـــــادي

احلديثة ُينظر املال، �سلوى �سامي: االإبداع والتوتر النف�سي 66 - 70، ))1، 212 - )21.

)1(  �سويف، م�سطفى: االأ�س�س النف�سية لالإبداع الفني 124.

)2(  الذي نبهني اإىل فكرة التوتر هذه اأ�ستاذي الدكتور حممد حموية رحمه اهلل، ولذلك وجب التنويه.

))(  ابن برد، ب�سار: الديوان 27 - 28.

)4(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء 22.
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على اأن هذه االأمثلة لها م�سّوغاتها الخا�سة؛ فاأبيات ب�سار لم تكن لتظهر على هذا ال�سكل 

النقاد  بين  طويل  نقا�س  فيها  جرى  قد  االأخرى  واالأبيات  جاريته،  اإلى  موّجهة  تكن  لم  لو 

والبالغّيين)1(، حتى لقد عدها ابن قتيبة مما ح�سن لفظه و�ساء معناه، واأغلب الظن اأن افتقادها 

التوتر هو الذي دفعه اإلى عّدها مما »ح�سن لفظه وحال، فاإذا اأنت فّت�سته لم تجد هناك فائدة 

في المعنى«)2(، اإذ يقول ُمعّلقًا على االأبيات: »هذه االألفاظ كما ترى اأح�سن �سيء مخارج 

ومطالع ومقاطع، واإن نظرت اإلى ما تحتها من المعنى وجدته: ولّما قطعنا اأيام منى وا�ستلمنا 

الحديث  ابتداأنا في  الرائح،  الغادي  ينتظر  النا�س ال  االن�سواء، وم�سى  اإبلنا  االأركان وعالينا 

 في االأبطح«))(.
ّ
و�سارت المطي

اإذا  المعنى(؟  فائدة في  )الفائدة( بقوله: )لم تجد هناك  قتيبة من  ابن  الذي يق�سده  فما 

كان المق�سود اأنها خالية من المعنى فهذا ال ي�سح؛ الأنه حّل نظمها و�سرح معناها، واإذا كان 

المق�سود افتقادها االإيحاء الجمالي فهذا مردود اأي�سًا؛ الأننا نلحظ فيها ال�سكينة التي تتلّب�س 

االأفراد بعد اأن اأّدوا فرائ�سهم، وكذلك الهدوء الذي ُي�سيطر على حركاتهم، ثم يبدو جمياًل 

ذلك االن�سياب المو�سيقي الذي اأوحت به لفظة )�سالت( حين �سّبهت م�سيرهم ك�سيالن الماء 

الهادئ. وبعد هذا كله، ما المق�سود اإذن بخلو هذه االأبيات من )الفائدة(؟ اأح�سُب ابن قتيبة 

م له م�سكلة ما، وكاأني به بعد اأن �سمع االأبيات قال  ما اأراد اإال خلّوها من التوتر، واأنها ال ُتقدِّ

مت�سائاًل:... نعم، وماذا بعد ذلك؟ واإذا به يفاجاأ باأن االأبيات قد اكتملت.

باالأجواء  يتمّيز  الذي  بال�سعر  قورنت  ما  اإذا  قليلة  تبقى  االأمثلة  فاإن هذه  االأمر  واأيًّا كان 

اأهو وعٌي �سعري خا�س  الذي يكمن وراء ذلك،  الحقيقي  ال�سبب  المتوترة، وال ندري ما 

يرى في التوتر �سرورة ال محيد عنها؟ اأم هو اأمر اآخر؟ وال ندري اأي�سًا اإلى متى ا�ستمر ال�ساعر 

اأو في هذه الدرا�سة  لنا في هذا المجال  التوتر؟ وال يجوز  اإلى ال�سعر بمنظاره  العربي ينظر 

االجتراء على االإدالء براأي نهائي في هذه الق�سية؛ الأن ذلك يحتاج اإلى درا�سة خا�سة، ولكن 

)1(  يعّد اجلرجاين اأحد اأبرز املعجبني بهذه االأبيات، اإذ جعلها من كالم الفحول ِلُلطف ا�ستعارتها. اجلرجاين، 

عبد القاهر: دالئل االإعجاز 74 - 76.

)2(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء 22.

))(  ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء 22.
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ح�سبنا االإ�سارة اإلى ذلك بما يخدم درا�ستنا. 

ولعلنا ل�سنا الوحيدين الذين يرون هذا الراأي، فها هو ذا كمال اأبو ديب يقول: اإن »الن�س 

ال�سعري الجاهلي دائمًا، ودون ا�ستثناء تقريبًا، ينبع من الواقع الماأ�ساوي، من لحظة الفقدان 

والدة  فلحظة  متباينة،  مختلفة  ب�سبل  بنيته  با�ستكمال  يبداأ  ثم  والتمّزق،  واالأ�سى  والتفّتت 

الن�س هي دائمًا لحظة الماأ�ساة؛ اأي اأن الحا�سر ال �سفة له وال �سمة �سوى اأنه حا�سر التغّير 

واالنك�سار والتفّجع. ونادرة جداً هي الن�سو�س التي تبداأ فعاًل بلحظة الحيوية والخ�سب، 

والجمال والفرح الغامر، وت�ستمر لتنمى هذه الروؤيا واالنفعاالت التي تفي�س منها«)1(. وعلى 

الرغم من افتقار هذا الن�س اإلى مفردة )التوتر( فاإنها نتيجة من نتائجه؛ )فالواقع الماأ�ساوي( 

واقٌع متوتر بال�سرورة.

والذي يوؤكد هذا الذي نقول به اأننا الحظنا في الن�سو�س التي جمعناها عن الدهر �سيطرة 

حالة من التوتر بين ال�ساعر والدهر، اأما لحظات الهدوء والتعاي�س بينهما فيغلب اأن ترد في 

مقطوعة  اأو  ق�سيدة  ال�ساعر  يخ�س�س  اأن  ويندر  التعاي�س،  هذا  مثل  تفر�س  خا�سة  �سياقات 

للدهر يعلو فيها �سوت الهدوء التاأملي، مثل بع�س ن�سو�س المت�سّوفة. 

اآثرنا اأن ندر�س في  ولّما كانت العالقة بين ال�ساعر والدهر تاأخذ مثل هذا المنحى فقد 

الدهر  اأ�سكال عالقة  اأهّم �سكل من  ُيمّثل  فاالأول  ال�سراع وال�سكوى،  الف�سل كالًّ من  هذا 

بال�ساعر، اأما ال�سكوى فما هي اإال نتيجة لهذا ال�سراع الذي غالبًا ما ينتهي با�ست�سالم ال�ساعر 

واعترافه ب�سعفه.

)1(  اأبو ديب، كمال: الروؤى املقّنعة )48.
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اأوًل ـ ال�سراع:

لي�س جديداً القول: اإن ال�سراع روح الحياة، فهذا يكاد يكون من الم�سّلمات التي نادى 

اإلى  وو�سواًل  هرقليط  منذ  �سواء،  حدٍّ  على  والمحدثون  القدماء  والمفكرون  الفال�سفة  بها 

مارك�س. غير اأن ما تجدر االإ�سارة اإليه حين نتحدث عن ال�سراع اأننا نريد به ال�سراع الخاّلق 

على  يقوم  الذي  ال�سلبي  ال�سراع  ال  والتجّدد،  اال�ستمرارية  لها  وي�سمن  الحياة  يمّد  الذي 

اإلغاء اأحد الحدود المت�سارعة ل�سمان بقاء االآخر، فمثل هذا االأخير ال يدل اإال على الموت. 

وال�سراع الخاّلق ال يبنى على اإلغاء اأحد الحدود؛ بل على بقائها وبقاء تنازعها الذي يحمل 

نب�س الحياة، ويوؤدي اإلى خلٍق جديد ينبع من ان�سجام الحّدين المت�سارعين؛ ففي مثل هذا 

ال�سراع توالد م�ستمر وخلق جديد دائم. 

اإذ ال معنى لحدٍّ ال  اآن واحد؛  تنازع الحدود وت�سالحها في  �سّر هذا الخلق يكمن في 

للنهاية  والعالم،  للفرد  والكل،  للجزء  يقول كروت�سه: »هل  االآخر. وكما  معه حّده  يحمل 

والالنهاية من وجود الأحدهما م�ستقلٍّ عن وجود االآخر وخارج عنه؟ اإن كل ف�سل اأو عزل 

الأحد الحّدين عن الحد االآخر لهو عمل من اأعمال التجريد الذي بف�سله ال يكون هناك اإال 

ويبدو  المجّردة«)1(.  والالنهاية  المجّردة،  والوحدة  المجّردة،  والنهاية  المجّردة،  الفردية 

وا�سحًا اأن هذا التجريد الذي تحّدث عنه كروت�سه ما هو اإال قرين الموت؛ اإذ ما معنى الفردية 

المجّردة من غير الجماعة؟ وما معنى الجزء من غير الكل؟ واإذا اأردنا اأن نلتم�س الحياة فاإننا 

»العام هو ركن  الأن  والالنهاية؛  والنهاية  معًا،  والجماعة  الفرد  يكون  اإال حيث  نجدها  لن 

الخا�س، والكل هو مبداأ الجزء، وال�سامل جوهر الفرد، ولكن ال في عالم التجريد، بل في 

عالم الواقع المح�سو�س«)2(.

والعماد الذي يقوم عليه ال�سراع هو التقابل عامة والت�ساد خا�سة، فلكل �سيء في هذا 

على  اأم  الت�ساد،  على  اأم  االختالف،  على  قائمًا  التقابل  هذا  اأكان  �سواء  يقابله،  ما  الوجود 

�سراع،  لكل  االأكبر  الم�سترك  القا�سم  يكّون  يكاد  الت�ساد  اأن  يبدو  ولكن  اأخرى.  اأ�سكال 

)1(  كروت�سه، بنديتو: املجمل يف فل�سفة الفن )18.

)2(  �سالمة، بول�س: ال�رصاع يف الوجود 62.
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الموت،  تعانق  الالنهاية، والحياة  فالنهاية تحمل معها  اإنما يحمل �سّده معه؛  اأي حد  الأن 

والوجود ال ي�ستقيم اإال بالعدم، ولو لم يكن اأحد الحّدين موجوداً لما كان االآخر، وقد عّبر 

الكندي عن ذلك فقال: »فاإن لم تكن كثرة لم يكن كل، واإن لم يكن كل لم يكن جزء؛ الأن 

الكل والجزء من الم�ساف الذي يجب كل واحد من طرفيه بوجوب االآخر، واأيهما بطل 

بطل ببطالنه االآخر«)1(. ويقول ابن ُعَمْيَرة المخزومي ُمعّبراً عن افتقار ال�سد اإلى �سّده)2(:

ِه ــــدِّ ــــس ــــــــى � ــــدُّ اإل ــــُر الــــ�ــــسِّ ــــق ــــتَ ــــْف ـــِليَ ـــفـــاِع ـــْل ـــِل ِل ـــْع ـــف ــــاِر ال ــــَق ــــِت ــــَل اْف ــــثَ ِم

ل من �سطوة  وهذا هو �سر التوازن واالن�سجام اللذين نلحظهما في الطبيعة؛ الأن الجزء ُيعدِّ

الكل، والكل يعدل من �سيق الجزء، وهكذا بقية الحدود. ولما كان هذا هو منطق الكون 

دلَّ ذلك على اأن ال�سراع قانون الحياة، ولكنه ال�سراع التكاملي الذي يهدف اإلى االتحاد 

ال اإلى الف�سل.

ولل�سراع اأي�سًا مظاهر اأخرى بعيدة عن الجانب الفل�سفي، ك�سراع االإن�سان مع الطبيعة 

بمظهريها المادي والمعنوي بغية الو�سول اإلى واقع اأكثر مالءمة، فاالأول مثل �سراع االإن�سان 

مع م�سكلة الت�سّحر اأو الكوارث الطبيعية كالفي�سان والبراكين، واالآخر ك�سراعه مع الزمان 

الذي قد يحول دون اأن ينجز المرء اآماله وطموحاته. و�سبيه بذلك �سراع االإن�سان مع نف�سه 

واأفكاره، واأو�سح منه �سراعه مع الجماعة التي ينتمي اإليها.

ومادمنا نتحّدث عن ال�سراع مدخاًل لعالقة ال�ساعر بالدهر فالبد اأن ن�سير اإلى اأن هناك 

اإلى ما ذكرناه من �سّدة  ال�ساعر وال�سراع، ت�ستند كّلها  بين  عالقة متمّيزة، من وجوه عّدة، 

انفعاله وح�سا�سيته الزائدة. نذكر من هذه الوجوه ما يلي:

منزاح عن  فهو  مبناه،  معناه وفي  في  منزاحًا  ن�سًا  ال�سعر كونه  يمّيز  ما  اأهم  لعل من  ـ  اأ 

روؤية  اأي�سًا عن  النقاد))(، ومنزاح  بع�س  ي�سّميها  ال�سفر كما  الدرجة  اأو عن  الكالم  ماألوف 

النا�س التقليدية لالأ�سياء. ويكمن �سر هذا االنزياح في اأن ال�ساعر ال ينظر بعين غيره، وال يعي 

)1(  الكندي: ر�سائل الكندي الفل�سفية 78/1.

)2(  ابن االأبار: حتفة القادم )21.

))(  امل�سدي، عبد ال�سالم: االأ�سلوبية واالأ�سلوب 97 - 98.
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بعقل غيره، وال يح�س بقلب غيره، وال ُيعبِّر اأي�سًا بلغة غيره؛ ففرديته الخا�سة هي منطلقه في 

كل �سيء. ولقد قال في ذلك ابن وهب: »وال�ساعر ِمْن )�َسَعر ي�سعر( فهو �ساعر، والم�سدر 

ال�سعر، وال ي�ستحق ال�ساعر هذا اال�سم حتى ياأتي بما ال ي�سعر به غيره، واإذا كان اإنما ي�ستحق 

ا�سم ال�ساعر لما ذكرنا فكل من كان خارجًا عن هذا الو�سف فلي�س ب�ساعر، واإن اأتى بكالم 

موزون ُمقّفى«)1(. و�سبيه به قول ابن ر�سيق: »واإنما �سمي ال�ساعر �ساعراً الأنه ي�سعر بما ال 

ي�سعر به غيره«)2(. 

والأنه كذلك فاإن عالقته باالأ�سياء تاأخذ طابعًا �سراعيًا، فهو ال يقبل بالممكن )الُمنَجز(، 

واإنما يبحث عن غير الممكن ليجعله ممكنًا، ويبحث عن الم�ستحيل ليجعله متاحًا، وي�سارع 

العدم ليخلق منه وجوداً، وي�سارع الفو�سى لُيّكون منها ان�سجامًا، ولعل هذا هو الذي جعل 

ال�سعر اكت�سافًا. ولقد اأجاد اأحد ال�سعراء حين قال: »نحن ال�سعراء ن�سارع الالوجود لنجبره 

على اأن يمنح وجوداً، ونقرع ال�سمت لتجيبنا المو�سيقى... فعمل ال�ساعر لي�س في االنتظار 

�سمت  مع  يت�سارع  اأن  هو  عمله  اإن  بل  حلقه،  في  نف�سها  تلقاء  من  ال�سرخة  تتجّمع  حتى 

العالم، ومع جعل ال�سمت يجيب، وجعل الالوجود موجوداً«))(. ويبدو من االأفعال التي 

ا�ستخدمها ال�ساعر في قوله: )ن�سارع، نجبر، نقرع( اأنها ذات �سحنة متوترة؛ الأنها تعّبر عن 

الطبيعة ال�سراعية لتعامل ال�ساعر مع االأ�سياء )4(. و�سبيه بذلك تلك ال�سدامية التي يدعو اإليها 

�ساعر كابن ُجَبْير في عالقة االإن�سان باالأ�سياء))(:

ـــُده ـــري ــــــٍر ت ــــلَّ اأم ــــاِدْم ك ــــس ــَك � ــسِ ــ� ــف ــن ِه ب بـــحـــدِّ اإل  ــيــِف  الــ�ــسّ َمـــ�ـــســـاُء  ــ�ــَص  ــي ــل ف

يكون  اأن  نف�سه ال  يكون  اأن  يحاول  الأنه  ذاته؛  تحقيق  البحث عن  دائم  وال�ساعر  ـ  ب 

غيرها، وهذا يعني اأنه �سيرف�س كثيراً مما تفر�سه عليه الجماعة التي ينتمي اإليها، والبيئة التي 

ما  بيئته وجماعته، وهذا  مع  في �سراع حقيقي  الدخول  اإلى  ذلك  يدفعه  وقد  فيها،  يعي�س 

)1(  ابن وهب: الربهان يف وجوه البيان 0)1.

)2(  ابن ر�سيق: العمدة 8/1)2.

))(  مكلي�س، اأر�سيبالد: ال�سعر والتجربة 17 - 18.

)4(  مكلي�س، اأر�سيبالد: ال�سعر والتجربة 17 - 18.

))(  ابن جبري: �سعره 40.
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�سيوّلد عنده اإح�سا�سًا قويًا بالقلق تجاه �سعوره باالنعزال والتوّحد، ولكن يبدو اأن هذا القلق 

فاإنه  المر�سي، ولذلك  القلق  المبدعين الذي ال مفر منه؛ الأنه قلق خاّلق بخالف  هو قدر 

»قلق �سروري والزم لمن يريد تحقيق ذاته«)1(. ويبدو اأن هنالك اتفاقًا بين كثير من الباحثين 

على عد ال�سراع �سرورة الزمة من لوازم االإبداع والعبقرية )2(.

تحقيق  �سبيل  في  الواقع  مع  ت�سادمه  مظاهر  من  مظهر  اإال  والدهر  ال�ساعر  �سراع  وما 

ذاته. على اأال ُنْغِفل اأي�سًا تاأثير االأطر التي ذكرناها في الف�سل االأول. ولعل من اأهم ما يوؤكد 

والمعارك على عالقتهما.  الحروب  اأجواء  �سيطرة  بالدهر  ال�ساعر  لعالقة  ال�سراعية  الطبيعة 

فالقارئ للن�سو�س التي تجمعهما �ست�سج اأذنه من �سوت �سليل ال�سيوف، و�ستع�سو عيناه من 

كثرة الغبار، و�سبب ذلك عائد اإلى كثرة المفردات التي تنتمي اإلى معجم الحرب، من مثل: 

)ال�سابغة، الم�سرفيات، ال�سوارم، الم�سادمة، االأنياب، االأظفار، الغلب، ال�سراع، المقارعة، 

الغارات، التاأهب، ال�سالح... الخ(.

فمن ذلك قول ابن َعْبدون))(:

ــه ــُل ــث ـــــــوٌم م ـــــِر ي ـــــده ــُم بـــيـــنـــي وبــــيــــَن ال ــُك ــْح ـــواِرُم تَ ـــسَّ ـــ� ــ�ــصُ تــ�ــســهــُد وال ــي ــب وال

وقول عبد الحق بن غالب بن عطية)4(:

ــراً ــسَ ــ� ــْت ِك ــنَ ــث ــان ــي ف ــاِل ــي ــلَّ ــــُه نـــــاٌب واأْظــــفــــاُروقــاَرعــْتــنــي ال ــــالَ ـــْيـــغـــٍم م عـــن �ـــسَ

ــهــا ــَل َف ـــت  ـــ�ـــسَ ْخـــِل اأُ ـــــاٍل  ِخ ـــاح  �ـــسِ ــــدار اإلّ  ـــــــراٌد واإ�ــــسْ ــِل الــمــجــِد اإي ــه ــن ـــي م ف

فابن عبدون يهدد الدهر بيوم �سيكون فيه الن�سر ل�سوت القوة، وابن عطية ال ت�ستطيع 

الليالي اأن تنازعه اأو تك�سر �سوكته ـ مع افتقاده لل�سالح المادي ـ الأنه يجابهها ب�سالح اأ�سد 

واأم�سى من وقع ال�سيوف هو �سالح االأخالق. فكال ال�ساعرين اإذن ي�ستخدم في حرب الدهر 

ما ينا�سبه من اأ�سلحة، وفي ا�ستخدام الن�س الثاني للفعل )قارع( ما يدل داللة وا�سحة على 

)1(  عي�سى، ح�سن اأحمد: االإبداع يف الفن والعلم 90.

)2(  من هوؤالء براون وفرويد ويوجن. �سويف، م�سطفى: االأ�س�س النف�سية لالإبداع الفني )12 - )12.

))(  ابن عبدون: الديوان 179.

)4(  املّقري: نفح الطيب 27/2).
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توتر العالقة بينهما.

ويقول اأبو المطرِّف بن ُعَمْيَرة)1(:

ـــــــوارٌج ـــــي َعــــلــــيَّ خ ـــــام ـحــكــيــُم غــــــــــاراُت اأي ـــِه الــتَـّ ـــِع ـــب ــــي ط ــــهــــا ف ــــِديُّ ــــْع َق

 
ّ
الذين خرجوا على علي بالخوارج  بِّه بع�سها  فُي�سَ �سّيئة،  اأيامه  فابن عميرة كلُّ حاله مع 

م اهلل وجهه، اإ�سارة منه اإلى ما عرف عن هوؤالء من اأنهم ال يبيحون القعود عن الجهاد، اأي  كرَّ

اأن اأيامه دائمة االإغارة عليه. واأما الق�سم االآخر منها الذي ال ينادي بديمومة الجهاد فيعتقد 

اأ�سّنة  على  القراآن  رفع  اإلى  �سفيان  اأبي  بن  معاوية  جي�س  لجوء  اإلى  منه  اإ�سارة  )بالتحكيم(، 

الرماح طلبًا للتحكيم، حين واجهوا جي�س علي ر�سي اهلل عنه؛ وهذا يعني اأن ال�ساعر حين 

يو�سك اأن يغلب اأيامه فاإنها �سرعان ما تلجاأ اإلى طلب التحكيم، فينقلب انت�سار ال�ساعر اإلى 

هزيمة)2(، وبذلك يكون مهزومًا على الحالين، �سواء اأكانت اأياُمه خوارَج اأم َقَعَدة.

وقد ت�سير الن�سو�س �سراحة اإلى حال الحرب بين ال�ساعر والدهر. يقول اأبو الف�سل بن 

�سرف))(:

ـــُه ـــربَ ــُث َح ــع ــب ــــدهــــُر ي ـــدي وال ـــِج ـــْن ـــا ُم ــهــا ي ــاِج ــَج َع ِرداَء  ــْت  ــسَ ــ� ــِب لَ قـــد  ــاَء  ــث ــع ــس �

ــى ــس � ــرِّ ال ـــــى  اإل ــ�ــســطــت  ب اإذ  َك  َدرُّ ـــدهـــُر فـــي اإْحـــراِجـــهـــا هلل  ـــمـــادى ال ــاً تَ ــس ــ� ــْف نَ

ويقول ابن االأّبار في ن�سٍّ �سبيه بهذا، ي�سف فيه قوة الليالي وعزمها على حربه، وهذا ما 

نه ويزيل الروع عنه، ويقوم منه مقام ال�سالح في وجه الدهر)4(: دفعه اإلى اأن يلجاأ اإلى من يوؤمِّ

ــــاٌت ــــب غــــال ــــي  ــــال ــــي ــــل ال اإنَّ  ـــــــــا  ـــنَـــ�ـــســـري الــــَفــــْرَقــــَداِناأم ولــــو يُـــغـــرى ِب

عي�سى  ــــن  اب ـــُعـــلـــى  ِب األْـــَقـــهـــا  لـــم  ــاِناإذا  ــن ــسِ � اأو  ـــاٍم  ـــ�ـــس ُح ـــــْن  ِم ـــَي  ـــِب ـــسْ ـــ� وَح

ـــحـــْرِبـــي ـــــَدْت ِل ـــــَه ـــُهـــَهـــا مــتــى نَ ـــْهـــِن مــــاِن يُـــنَ ــــزَّ ــــَن ال ــــــــاَن م ــــي الأم ـــــاأُخـــــُذ ِل وي

)1(  املّقري: نفح الطيب 11/2).

)2(  ال�سهر�ستاين: امللل والنحل 1/)11، 121. والبغدادي، عبد القاهر: الفرق بني الفرق 2) - 92.

))(  ابن ب�سام: الذخرية )/2 698.

)4(  ابن االأبار: الديوان 286.
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اإقرار  على  غالبات(  الليالي  )اإن  بقوله:  ال�ساعر  ا�ستخدمها  التي  اال�سمية  الجملة  وتدل 

مطلق منه بغلبة الدهر على من �سواه، وهذا يعني اأنه يعترف �سلفًا بقلة فر�س االنت�سار على 

الدهر اأو ا�ستحالتها.

خ�سائ�ص العاقة:

تبّدي  على  مبني  بالدهر  ال�ساعر  تربط  التي  للعالقة  ال�سراعية  بالطبيعة  االعتراف  اإن 

مجموعة من الخ�سائ�س، لعل اأهمها: ال�سدامية؛ اإذ يتعذر علينا العثور على �ساحَبي العالقة 

في ن�س ما من غير اأن تكون بينهما حال من ال�سدام، هي على االأغلب قائمة بفعل الدهر. 

وهذه الم�سادمة ال يكاد ينجو منها كبير من النا�س اأو �سغير، على حّد تعبير ابن االأّبار)1(:

يَــَدْي مــن  ولالــطــفــُل  بالناجي  الكهُل  ــا  ـــاِدُم وم ـــس ـــ� ـــاٍد ُم ـــس ـــ� ــــِه ُم ــــي ــــِل زمـــــــاٍن لأْه

ه، فهذا بيت  ويبدو اأن هذا ال�سدام �سرعان ما يتحّول اإلى حرب حقيقّية يتوّعد فيها كلٌّ ندَّ

وح ن�سمع فيه �سوت القوة وا�سحًا، في تحّديه للدهر)2(: الأبي بكر محمد بن الرَّ

ــــاِن عـــلـــى ُمـــحـــاَربَـــتـــي يـــُد م ــــزَّ ــــل ـــَجـــُد مــــا ِل ــوِب واأنْ ــط ــخ ـــدُّ ِمـــَن ال ــي اأ�ـــسَ ــس ــْر� ِع

اأما ابن �َسْهل فيرى دهره فرعونًا جباراً، اأو مارداً ينفث النار في وجهه، يقول مخاطبًا اأبا 

عثمان بن الحَكم))(:

ــاً ــي ــاِت ــــــري ع ـــــْوُن َدْه ـــــْرَع ـــا َطـــغـــى ِف ـــمَّ ـــُحـــرالَ ــك اأب ــانَ ــن ــري ب ــع ــسِ ــت عــ�ــســا � ــقَّ ــس �

ـــــاَر ُخــطــوِبــه ــــدهــــُر ن ـــــــى َعـــلـــيَّ ال ـــن مــديــحــَك َعـــْنـــبَـــراًاأْذك ــهــا م ــي ـــُت ف ـــْث ـــثَ ـــبَ َف

ــي ــت ــبَ ـــُب ُرتْ ـــسَ ـــ� ـــُه واأَْح ـــُل ـــواِم ـرا ُرِفــــَعــــْت َع ــى َخــفــ�ــصٍ َفـــَلـــْن تَــتَــَغــيَـّ ــل ـــْت ع ـــيَ ـــِن بُ

اأو  اأنها قد تقت�سي ُمَتعاِلَقْين متكافئين،  والذي يبدو من الظالل الداللية لكلمة )عالقة( 

لديهما قوا�سم م�ستركة في �سيء ما، ولكن الن�سو�س تخالف ذلك من خالل الخا�سة الثانية 

)1(  ابن االأبار: الديوان 286.

)2(  ابن �سعيد، علي: املغرب 86/1).

))(  االإ�رصائيلي، ابن �سهل: الديوان )14.
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لهذه العالقة؛ وهي الفاعلية والتاأثير. فنحن ل�سنا اأمام متعاِلَقين محايدين، لكل منهما حدود ال 

يتجاوزها، فالدهر ال ن�سعر بوجوده اإال من خالل تاأثيره في ال�ساعر ونقله من حال اإلى حال، 

اأحايين كثيرة.  اأفعال: قوية حينًا، و�سعيفة  اأفعال ال�ساعر تجاه الدهر ما هي اإال ردود  وكل 

ولذلك فاإنه ال ي�سح القول بتكافئهما؛ الأن الدهر يبدو متطاواًل على ح�ساب ال�ساعر. يقول 

اأبو عمران مو�سى بن اأبي َتليد، نا�سبًا الفاعلية كّلها اإلى الليالي التي بيدها وحَدها اأن ت�سّر واأن 

به  تلهو  اأن  ينتظر فقط  نفعًا،  لنف�سه �سراً وال  االإن�سان كائن �سعيف ال يملك  ُت�سيء، وكاأن 

�سروف الليالي فتنقله من حال اإلى حال)1(:

ـــرُّ ـــ�ـــس ــــي تـــــ�ـــــســـــوُء ثُــــــــم ت ــــال ــــي ــــل ـــتـَــقـــرُّال ــــا تـَــ�ـــسْ ـــــاِن م ـــــزم ـــــروُف ال ـــــس و�

ـــــــاوِة َعــيــ�ــصٍ ــــي ح ــا الــــمــــرُء ف ــم ــن ــي مــــرُّ ب الـــــــحـــــــاوِة  عــــلــــى  ـــــــــــاُه  اأت اإذ 

ونالحظ اأي�سًا في ن�س اآخر تغير الدهر على ال�ساعر وتاأثيره فيه؛ اإذ اأ�سابه باألوان من الرزايا 

مختلفات، منها ما دفعه اإلى ال�سراخ بملء فيه، ومنها ما اأثار الغ�سب في داخل �سدره، حتى 

له. يقول المظفر عبد الملك)2(: اإنه اأبكاه بعد اأن كان قد اأمَّ

َقــ�ــســى  الــــذي  الــــزمــــاُن  ذاَك  ـــي  ـــاأب ب ـــاً لــــدهــــٍر جــــــاَء وْهـــــــَو عـــثـــوُراأل  ـــ�ـــس ـــْع وت

ــــارًة ــــت زايــــــا َف ـــنـــا فـــيـــه الــــــرَّ ـــاِحـــبُ ـــدوُرتُـــ�ـــس �ـــسُ ــُص  ــ� ــي ــج تَ اأو  ــاً  ــاخ ــم ــسِ � ــمُّ  ــس ــ� ت

ـــَدُه ـــْع ـــَي بَ ـــْرف ـــَخـــَن الـــمـــقـــداُر َط ــقــد اأ�ـــسْ ـــــاِل َوْهــــــــَو َقــــِريــــُر ل ـــــالآم وَكـــــــْم َقــــــرَّ ب

ومن خ�سائ�س هذه العالقة اأي�سًا الحتمية والقدرية، ونريد بهما اأن العالقة لم تن�ساأ نتيجة 

اجتماع رغَبَتي كلٍّ من �ساحبي العالقة، فمبداأ االختيار معدوم، ولذلك فهي عالقة حتمية 

جبرية، كاأنها القدر، ال مفر منها وال مهرب، ولي�س اأمام ال�ساعر اإال اأن يتقّبلها كما هي. يقول 

ابن اأبي الِخ�سال معّبراً عن حتمية الدخول في عالقة مع الدهر لكل اإن�سان))(:

ــى ُحـــــرٍّ بـــُمـــوؤتَـــَمـــٍن ــل هــــُر لـــْيـــ�ـــصَ ع ــــدَّ ــــِن ال َم ــــزَّ ال ــــُد  ي ـــُه  ـــْت ـــطَّ ـــَخ تَ ــــٍق  ــــْل ِع واأيُّ 

)1(  املّقري: اأزهار الريا�س يف اأخبار عيا�س )/9)1.

)2(  ابن �سعيد، علي: املُغرب 02/2).

))(  ابن اأبي اخل�سال: �سعره 664.
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وعن الحتمية اأي�سًا يقول ابن ُجَبير)1(:

ــُه ــُع ــم ــْط ــــاُه تُ ــــي ــرِء فـــي ُدنْ ــم ــل يـَـْقــَطــُعــُهَعـــجـــْبـــُت ل ــوُم  ــْحــت ــَم ال ـــــُل  والأَج العي�ِص  ــي  ف

ــْحــبَــِتــه ـــروراً بــ�ــسُ ـــسْ ـــ� ـــِر َم ْه ـــدَّ ـــال ــَرُعــُه يـَــْغـــتَـــرُّ ب يــ�ــسْ ــــَر  ــــدْه ال اأنَّ  ـــَن  ـــقَّ ـــيَ تَ وَقــــــْد 

فاإيمان ابن جبير بحتمية العالقة مع الدهر ي�سل اإلى درجة اليقين، وكلُّ من ال يوؤمن بذلك 

فهو مغرور ق�سير النظر. 

 رابطًا بين عالقته بالدهر ور�ساه بالقدر، وهذا يعني اأن هذه العالقة هي 
ّ
ويقول ابن َبِقي

جزء من القدر نف�سه)2(:

ــُه ــبُ ــي يُــ�ــس ــَص  ــ� ــي ل ـــر  ه ـــدَّ ال اأنَّ  َظـــــنَّ  ــــــروُرَمـــــْن  ــــــْغ ــــــه َم ــــــاإنَّ ـــــاِت ف ـــــحـــــادث ـــــال ب

نـــاً لــُخــطــوِبــِه مـــــاَن ُمـــهـــوِّ ـــــزَّ ـــُدوُر َفــــالْــــَق ال ـــْق ـــَم َك ال ــــرُّ ــــُج ــــرَّ َحـــْيـــُث يَ ــــَج وانْ

�سبيل  لي�س من  واأنه  الدهر،  تاأثير  اأمام  بقّلة حيلته  فيه  يعترف  االأبَّار  ن�س البن  به  و�سبيه 

والر�سى  القدر  اإلى  االمتثال  من  اأ�سلم  حالًّ  يَر  لم  فاإنه  ولذلك  معه،  العالقة  هذه  قطع  اإلى 

بالمكتوب))(:

ــــاِن اأََعـــــلَّـــــنـــــي ِبـــــَزَمـــــانـَــــٍة م ــــزَّ ــــل ــــا ل ــــُعي ــــنَ ــهــا اأَْق ــي ـــــاِد ف ـــــالإْخ ـــُت ب ـــْح ـــبَ ـــسْ اأ�

ِبـــِحـــيـــَلـــٍة ـــتـــفـــاُد  يُـــ�ـــسْ ِمـــنـــهـــا  بُــــــــْرَء  ــُع ل  ــْرِج ــَم ال فيها  ــِم  ــُحــْك ــال ب ــى  �ــس ــرِّ ال ــى  ــاإل ف

م  وتدفعنا )الحتمية( تلك اإلى خا�سة اأخرى على درجة كبيرة من االأهمية؛ اأال وهي: توهُّ

ديّة الدهر للدخول في عالقة معه، واإذا كانت هذه الخا�سة توحي باالختيار فاإنها  ال�ساعر َق�سْ

ال تناق�س الحتمية والقدرية؛ الأن الق�سدية مرهونة بالدهر فقط، اأما القدرية فُمتعلِّقة بموقف 

ال�ساعر من العالقة. وهكذا فلي�س هنالك اأي تناق�س بين الخا�سيتين، فكلٌّ منهما تخ�س اأحد 

�ساِحَبي العالقة. وفي بيٍت لالأعمى التُِّطيلي نالحظ اأنه ُيعاتب الدهر م�ستنكراً عليه اإمعانه في 

)1(  ابن جبري: �سعره 71.

)2(  ابن بّقي، يحيى: �سعره 18).

))(  ابن االأبار: الديوان 4)).
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اأنه يعتقد بق�سدية الدهر للدخول في عالقة معه، مهما كانت طبيعتها،  تعذيبه، وهذا يعني 

ب�سرف النظر عن رغبة ال�ساعر في ذلك اأو عدمها)1(:

ــي ــن ــُروُع مـــاُن يَ ـي الـــزَّ ــفــي ِمــنِـّ ــتَ ــ�ــسْ ـــــا يَ ـــُم اأََم ـــي ـــق وتُ اأرزاوؤُُه  وتُــــْقــــِعــــُدنــــي 

واأو�سح من هذا البيت بيٌت اآخر البن خفاجة َيعجب فيه من حر�س الدهر على اإ�سابته 

بيت  من  بها  خرجنا  التي  ذاتها  النتيجة  اإلى  يوؤدي  المعنى  وهذا  الظهر،  يق�سم  بما  دائمًا 

التُِّطيلي؛ اإذ ثمة اإح�سا�س لدى ال�ساعر بتق�سد الدهر الإيذائه)2(:

ــهــاَمــهــا ــي �ــسِ ــال ــي ــّل ـــري ال ـــْب ــى تَ ــت ــى َم ــتّ ــَح ـــاُب َف ـــس ـــاأُ� ـــهـــا ف ـــتـــى اأُْرمــــــــى ِب ـــى َم ـــت وَح

د الدهر فقط،  ار ال نالحظ اإح�سا�سًا بتق�سُّ وفي ن�سٍّ اآخر الأبي الح�سن علي بن زيد النجَّ

بل باإ�سراره على الدخول في عالقة مع ال�ساعر، وكاأنه يريد اأن )ي�ستفي( منه))(:

ــــروُف َزمـــانـــي ــي مـــنِّـــي �ــــسُ ــف ــتَ ــسْ ــ� ــــاِن اأمـــــا تَ ـــــــــَي ف ــــــــــاَم اأنِّ ـــــــــّا َكـــفـــى الأي َوَه

وهذا التعبير الهادئ الذي مال اإليه ال�ساعر )هاّل كفى( لن ُي�سّللنا بدماثته؛ الأنه بديل عن 

�سرخة موؤلمة تعتمل في �سدره، وكان حريًا بها اأن تخرج كما هي: )كفى.. كفى( من غير 

تزويق اأو تهذيب. وقد ا�ستخدم ابن االأبار التركيب ذاته في التعبير عن حال مماثلة لحال اأبي 

الح�سن حين قال)4(:

ـــدا ـــ�ـــسَ ـــــُر َفــــَهــــّا َق ه ـــــدَّ ــــــَرَف ال ــــــسْ ــدى اأ� ــسَّ ــ� ــى بَــــــْرَح ال ــف ــسَ ـــو � ـــِه ل ـــْي ـــَل ـــا َع م

االألم  اإخفاء  في  الرغبة  اأهي  عّلته:  عن  البحث  اإلى  يدفعنا  ال�ساعرين  لدى  التعبير  وهذا 

فقط؟ اأم هي اأمر اآخر ُيراد من وراء ذلك؟ لعلنا نميل اإلى القول: اإن ال�ساعر لم يرد اأن يظهر 

اإليه خطاب المعاتب الذي يدل عتابه على  اأمام الدهر، ولذلك جعل خطابه  بكامل �سعفه 

ٍل �سديدين اأكثر مما يدل على ال�سعف. وهذا الكالم يقودنا اإلى الحديث عن  قوة �سبر وتحمُّ

)1(  التطيلي، االأعمى: الديوان 161.

)2(  ابن خفاجة: الديوان 218.

))(  ابن االأبار: حتفة القادم )7.

)4(  ابن االأبار: الديون 9)1.
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مالمح قّوة ال�ساعر في عالقته بالدهر.

مظاهر القوة عند ال�ساعر:

اأن يحاول مجاراته، ب�سرف  اإح�سا�س ال�ساعر بقّوة الدهر وجبروته ليمنعه من  لم يكن 

غها، نف�سيًا  النظر عن اقتناعه بجدوى هذه المجاراة اأو عدمها، وهذه المحاولة لها ما ُي�سوِّ

على االأقل، فاالعتراف الدائم بقوة الدهر، والتزام جانب الحذر معه اأو جانب ال�سعف، قد 

يقود اإلى تهمي�س الوجود االإن�ساني. ولكي يعيد ال�ساعر توازنه ـ اأمام نف�سه على االأقل ـ كان 

البد من اأن يحاول مقارعة الدهر، واإن كان يوؤمن باإخفاقه في النهاية، فح�سبه اأن ُيعلن عن 

وجوده من خالل �سعيه اإلى الفعل. وقد تجلت قوته بوجوه عدة:

فال�ساعر  الدهر.  اأذى  على  ال�سبر  بها:  يظهر  اأن  يحاول  التي  القّوة  درجات  اأدنى  فمن 

عن  ُيعبِّر  اأو  ي�سيح  اأو  ي�سكو  ال  ولكنه  منها،  االألم  يفارقه  وال  عليه،  �سروفه  بوطاأة  يح�س 

بن القا�سم  اأبو  يقول  انفعاالته.  و�سبط  اأحا�سي�سه  على  ال�سيطرة  يحاول  واإنما   امتعا�سه، 

:)1( عبد اهلل بن الَجدِّ

ــا يــمــرُّ ويَــْحــَلــْولــي ــت ــف يَ ـــُر ل  ـــده ــــَو ال ـــدُّ ومـــا يُــْبــلــيُه ـــِج ـــدي مـــا يُ ـــْن ـــاِن ِع ـــيَّ ـــسِ و�

ــٌة ُمــِلــمَّ ـــِه  ـــْي ـــَل َع ـــاً  ـــوم ي ـــْت  ـــَل ـــَك ـــسْ اأ� ويَ�ْستَْملياإذا  ــِمــدُّ  ــتَ يَــ�ــسْ ــبــي  ــْل َق َظــْهــِر  ــْن  ــِم ف

ــِه ــاب ــَط ـــمَّ ِخ ــر �ـــسُ ــْب ــسَّ ــ� ـــدِّ ال ـــَح ــى ِب ــق ــاألْ ــسَ النَّبل� ـــَدِق  َح مــن  يُب  ال�سَّ فيها  يَغ  �سِ واإن 

ــًة ــيَّ ــِك ــسَ � اإلّ  ـــْكـــواُه  �ـــسَ عـــن  الَخْبِل واأُْعـــــِر�ـــــصُ  ِمـــَن  ــْرٌب  ــسَ � ــــْراآَك  َم َهـــوى  ــن  ِم بها 

فابن الجدِّ يح�س بتقلُّبات الدهر وانتقاله من حال اإلى حال، وياألم من جراء هذا التغير، 

يريد  وال  ال�سعف،  قرينة  ال�سكوى  الأن  ال�سبر؛  جانب  ويلتزم  ال�سكوى  عن  يعر�س  ولكنه 

ال�ساعر اأن يظهر بمظهٍر �سعيف. 

)1(  ابن ب�سام: الذخرية 1/2 )29.
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ويقول ابن ُجَبير في ن�سٍّ �سبيه)1(:

ـــاِن وحــقــِدِه ـــزم ـــــْدِر ال ـــبَـــْرُت عــلــى َغ ــِده�ـــسَ ــْه ــ�ــسَ ـــاَف ِب ع ـــزُّ ــمَّ ال ــسُّ ــ� ـــَي ال و�ـــســـاَب ل

مـــاِن َفـــَلـــْم اأِجــــْد بـــُت اإخــــــواَن الـــزَّ ــِده وَجـــرَّ ــْع ـــاِل بُ ــي ح ــَل الــغــيــِب ف ــي ــِم ــديــقــاً َج �ــسَ

ه يت�سّلل اإلى العروق. ولكن ذلك كّله ال ُي�سّوغ  فغدر الزمان واقع، وحقده حا�سل، و�سمُّ

ال�سكوى منه؛ الأن ال�سكوى �سعف، وح�سب ال�ساعر اأن ُيقابل هذه االأفعال بال�سبر وحده.

وقد يعلو �سوت القوة عند ال�ساعر فينتقل اإلى درجة اأعلى من االكتفاء بال�سبر؛ اأال وهي 

عدم االكتراث. والذي يميز هذه الدرجة من �سابقتها اأن ال�ساعر ُيعبِّر في االأولى عن تاألمه من 

�سغط الدهر عليه، اأما في هذه الدرجة فال نلمح ما يدل على تاألمه، وعلى العك�س، نالحظ 

اأنه ي�ستهزئ بالدهر وباأفعاله، ويقابل �سخطه وغ�سبه بال�سحك وال�سماتة. يقول اأبو بكر بن 

الِمْلح)2(:

َجـــاِنـــِبـــي ـلــيــالــي  الَـّ َرَمـــــــِت  اإذا  ـــى  ـــتّ ـــِمَح ـــُه ـــس ــــلِّ الأ� ــــُك ـــٍة ِب ـــاحـــي ِمــــــْن ُكــــــلِّ ن

�َسبيبٍة ــــَف  اأن ــيــِب  الــ�ــسَّ بــحــبــِل  ــْت  ــَم ــَط ــِمَخ ــَط ــْخ ــا لـــم يُ ــه ــروِف ــسُ ـــَل � ـــْب ــــاَن َق قـــْد ك

ـــم اأْجــــِزهــــا ــــــادٍر ل ــــــــدَر ق ـــو كـــنـــُت اأْق ـــِرِمل ـــْج ـــُم ـــاِب ال ـــق ـــي ع ــــــي لأزهـــــــُد ف اإنّ

ــــِدي ـــا يَ ـــه ـــِع ـــراِج ـــي َم ـــصُ ف ـــ� ـــِب ـــــي لأق ـــِماإن ـــُج ــــــروَع الأن ــا ُف ــه ولــــو اْحــــتـَـــَذيْــــُت ب

مــطــَلــبــي والــحــقــيــقــُة  ــــي  ــــْزم َع ــيواأردُّ  ــم ــنَ ــْغ ـــي والـــكـــريـــمـــُة َم ـــّظ ــــُح َح ــــي واأب

ــَة �ــســامــٍت ــَك ــْح ــِر �ــس ه ــدَّ ــل ــٌك ل ــاِح ــس ))(.اأنــــا � ــِم  الــُمــتــبــ�ــسِّ لــلــنَّــدى  يعب�ُص  ـــاَن  ك اإن 

فالدهر منذ اأن �سلب ال�ساعر �سبيبته بداأ يترّب�س به وي�سعى في اأذاه، وال�ساعر ُيقابل تعّمده 

هذا بال مباالة وا�سحة، ومع قدرته على مجازاته وعقابه يترّفع عن ذلك، عامداً اإلى �سلوٍك 

�سامتًا كّلما عب�س هذا  الدهر  اإذ ي�سحك في وجه  اكتراثه؛  ا�ستهزائه وقّلة  مناق�س يدل على 

)1(  ابن جبري: �سعره 40.

)2(  ابن ب�سام: الذخرية 1/2 9)4.

))(  امل�سدر نف�سه 11/1).
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االأخير. وقد وقف ابن ينَّق موقفًا ي�سابه موقف ابن الِمْلح، حين قال)1(:

لي ــُج  ــِت ــْن يُ ــَر  ــده ال اأنَّ  ــِر  ــّده ال ــَن  م ـــــِلَح�ْسبي  ــــــي عـــاثـــُر الأَم بــكــَر الـــُخـــطـــوِب واأنّ

ــه ــِب ــلُّ ــق ـــي ت ـــي ف ـــان ـــي اأُ�ـــــســـــادي زم ـــن ــِر ُمــْنــتَــِقــِل؟!دْع ــي ـــلٍّ غ ـــِظ ــَت ِب ــْع ــِم ــسَ ــهــل � ف

ُمــْبــتــ�ــســمــاً ـــــُت  ُرْح ــاً  ــم ــه َج راَح  ــا  ــم ــلَّ ـــاً مـــع الــطــَفــل وك ـــراق ـــس ــــــزداُد اإ� والــــبــــدُر ي

فكال ال�ساعرين يواجه جهامة الدهر ببرودة اأع�ساب وقّلة اهتمام، وكاأن ل�سان حاليهما 

�سخطك  و�سنقابل  ن�سكو،  اأو  نتاألم  لن  فاإننا  تريد؛  ما  بنا  وافعل  �سئت،  كيف  ته  له:  يقول 

باالبت�سام فقط. وهذه لغة قوة وا�سحة، ولي�ست لغة �سعف اأبداً.

عاد  فما  التعالي،  اإلى  الالمباالة  فتجاوزت  ال�ساعر  عند  القوة  مظاهر  ا�ستطالت  وربما 

اإلى  االإيحاء بعدم االكتراث كافيًا ليعبر عن القوة التي يريد اأن يجابه بها نّده، ولذلك عمد 

وح  االإف�ساح عن ا�ست�سغاره له في لغة قوية توحي بتعاليه عليه. يقول اأبو بكر محمد بن الرَّ

ر �سّدة امتناعه على الدهر)2(: في لغة م�سحونة بالتحدي والغرور، ُي�سوِّ

مــــاِن عـــلـــى ُمــــحــــاَربـَـــتــــي يـــُد ــــلــــزَّ ـــُدمــــا ل ـــَج ــوِب واأنْ ــط ــُخ ــي اأ�ـــســـدُّ مـــَن ال ــس ــْر� ِع

ــــٍد فـــاأنـــا الـــذي  ــــْن َغ ـــحـــَذُر ِم ــــْن كــــاَن ي ــي غـــُد ))(.َم ــَذُرن ــح ــوَم ي ــي ـــْن بــعــِد هـــذا ال ِم

ويقول محمد بن �شهل االأزدي في ن�سٍّ �شديد التعالي مفرط في غروره، ويكاد يذكرنا 

بتجاوزات المتنبي)4(:

ــتــي ــمَّ ـــي وَعـــْزمـــي وِه ـــْزم ــــْن َح ــــــَي ِم ))(واإنِّ ــْبــِع  الــطَّ َكـــَرِم  مــن  النف�ُص  ـــُه  ـــْت ُرِزَق ــا  وم

ــاَء �ــســمــاتُــه ــم ــس ــ� ــٍب تــعــلــو ال ــسِ ــ� ــن ــي م ــف ــِعل ــب ــسَّ ــ� ـــي كــواِكــبــهــا ال ــــــوراً ف فــيــثــبــت نُ

به  ـــــاإذا  ف عـــا  اإْذ  ــــــري  َدْه �ـــســـرُف  ــِع عـــا  ــْب ــسَ � ــى  عــل ـــاٌر  ـــب ُغ اأو  ــي  ــل ــْع ــنَ ِل تـُـــــراٌب 

)1(  ابن خاقان، الفتح: قالئد العقيان 447 - 448.

)2(  ابن �سعيد، علي: املُغرب 86/1).

))(  ابن ب�سام: الذخرية )/2 698.

)4(  ابن اخلطيب، ل�سان الدين: االإحاطة 4/)28.

))(  ورد يف االإحاطة: ).... وهّمتي وما رزقته النف�س....(؛ وبذلك ينك�رص الوزن.
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فالدهر مهما عال ال يجاوز قدره قدَر تراب نعل ال�ساعر، وهذه لغة قوة ما عهدناها في 

عالقة ال�ساعر بالدهر فيما م�سى من ن�سو�س.

وجدير بالمالحظة اأن موقف ال�ساعر من الدهر لم ياأخذ حتى االآن اإطاراً �سلوكيًا، واكتفى 

بالجانب ال�سكوني، قانعًا بتغيير درجاته وت�سعيدها من حين اإلى اآخر، ويبدو اأنه قد اأدرك هذا 

االأمر ف�سارع اإلى التعبير عن ا�ستعداده للقيام بفعل حقيقي تجاه الدهر ُيعبِّر فيه عن �سطوته، 

وبذلك ارتفع معّدل القوة لديه درجة اأخرى، فغادر التعبير النظري عن )التعالي( اإلى ماحقة 

الدهر لانتقام منه فعليًا. يقول االأعمى التُِّطيلي مهّدداً الدهر ب�سوء العاقبة)1(:

ــه ــواِت ــَف ـــن َه ــرِف الـــدهـــِر َع ـــاُباأاأْعـــفـــو ِلــ�ــسَ ـــق ِع ــــيَّ  ــــَل َع يـــاأتـــي  ـــَن ل  عــلــى حـــي

ــــــه يـَــْمـــ�ـــســـي عـــلـــى ُغــــَلــــواِئــــِه ــــــُرُك ـــاُبواأتْ ـــت ـــــاٌب وطـــــــاَل ِع ــــــلَّ اإعـــــت وقـــــد َق

اأرّده ـــم  ل اإن  ـــاِء  ـــي ـــْل ـــَع ال ـــن  م ـــِه ونَــــــاُببَــــِرْئــــُت  ـــي ــــٌر قــــد عــــــاَث ف ــــُف ولـــــي ُظ

بـــَعـــْزَمـــٍة ـــبـــاُه  �ـــسَ مـــن  اأنَـــْهـــِنـــْه  ـــم  ل ــاُب واإن  ــع ــس ــــــَي � ـــــذلُّ لــهــا الأ�ــــســــيــــاُء وْه ت

ويبدو التطيلي واثقًا من اأن النهاية �ستكون ل�سالحه، فهو ي�سّور لنا كيف �سُيمّزق الدهر 

اأ�سالًء باأظافره واأنيابه، وهذا تعبير وا�سح القوة. و�سبيه به ن�سٌّ الأبي بحر �سفوان بن اإدري�س 

يقول فيه)2(:

ـــــيـــــُر فـــيـــِه ـــابـــاَدعــــيــــنــــي والـــــنـّــــهـــــار اأ�ـــــسِ اأ�ــــســــيــــَر عـــــزائـــــٍم تـَــــْفـــــري الـــ�ـــسّ

ــي ــقِّ هـــــِر ح ـــــدَّ ــــــْن بــــنــــاِت ال ــــــــُذ ِم ــا واآخ ــاب ــِت ــس ـــتـــلـــُب ا� ــــاراً لـــ�ـــســـُت اأ�ـــس ــــه ج

اأنه ال  لدرجة  قوته  الدهر؟ وهو واثق من  تذل  ال�سعاب فكيف ال  ُتلين  ال�ساعر  فعزيمة 

لم  ال�ساعر  اأن  غير  اأو خائف،  هّياب  غير  يعلنه جهاراً  واإنما  الدهر،  من  للنيل  �سعيه  يخفي 

يفعل �سيئًا حتى االآن ـ واإن اأعلن عن �سعيه لالنتقام من الدهر ـ اأي اأنه لم يخ�س معركة حقيقية 

ن�ستبين من خاللها قّوته اأو �سعفه، ولكن ثمة �سعراء خرجوا عن هذه القاعدة، واأثبتوا قوتهم 

)1(  التطيلي، االأعمى: الديوان 9.

)2(  ابن اإدري�س، �سفوان: زاد امل�سافر 24.
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بجالء، فما اكتفوا بتوّعد الدهر وتهديده، بل خا�سوا حربًا حقيقية، وخرجوا منها منت�سرين. 

يقول االأعمى التُِّطيلي)1(:

ـــى ـــُث َرم ـــي ـــن َح ــــُت الـــدهـــَر م ــــْي ـــد َرَم َفــــ�ــــســــلــــيــــِه اأيّــــــنــــــا كـــــــــاَن اأ�ـــــســـــّدق

ـــدي ـــ�ـــسَّ ــــا ُح ـــم ي ـــُك ـــسَ ـــ� ـــُف ـــــــرى الـــعـــدْد اقــــتُــــلــــوا اأن ــــد اأثْ ــى الــــمــــاُل وق ــم ـــد ن ق

اده بنماء ماله  فالبيت الثاني يدل على اأن التطيلي خرج منت�سراً على الدهر، الأنه يغيظ ُح�سَّ

ووفرة عدده، ولو اأن الدهر هو الذي َغَلَب لنق�س المال وقّل العدد. ويقول عبد الحق بن 

غالب بن عِطيَّة دافعًا عن نف�سه الخمول اأو الق�سور في طلب المعالي، اإذ لي�س لمثله اأن يركن 

اإلى الدعة بعد اأن قد �ساب من كثرة خبرته في الحياة، وعراكه في �سبيل طلب المجد، حتى 

اإن �سروف الدهر لم ت�ستطع اأن تجابهه، وتناثرت اأ�سالًء متك�ّسرة بعد اأن ا�سطدمت به؛ الأنها 

لم�ست فيه خالاًل اأم�سى من ال�سيوف. ولنا اأن نتخّيل باأ�س ال�ساعر و�سّدة قّوته؛ اإذ ا�ستطاع اأن 

ينت�سر على الدهر بغير اأ�سلحة مادية)2(:

في واأ�ــســبَــَح  نف�سي  ــْت  ــَم ــِع نَ اأن  ـــَد  ـــْع ــِح الــ�ــســيــِب اإ�ــســفــاُراأبَ ــْب ــ�ــسُ ــِل الــ�ــســبــاِب ِل ــي ل

ــراً  ــسَ ــ� ــْت ِك ــن ــث ــان ــي ف ــال ــي ــل ـــي ال ـــِن ـــْت ــــاُروقـــاَرَع ــــُه نـــــاٌب واأظــــف ــــالَ ـــٍم م ـــَغ ـــْي عـــن �ـــسَ

فلها ـــت  ـــسَ ـــ� ـــِل اأُْخ خـــــاٍل  ـــاح  ـــسِ � ــــداُراإلّ  ــِد اإيــــــراٌد واإ�ــــسْ ــج ــم فـــي َمــْنــهــِل ال

ٌل َخ�سِ ــُه  ــسُ رو� عي�ٍص  َرْو�ــــصِ  اإلــى  ــاُراأ�ــســبــوا  ــس ــ� اإق ــاِء  ــي ــل ــع ال َعــــِن  ـــي  ب ــي  ــن ــث ــْن يَ اأو 

َقـــَلـــٍم  ــا  ــب ــسَ � ـــن  م ـــي  ـــفِّ َك ــُت  ــل ــّط ــع ف ـــــــاُر اإذاً  ـــِم اأْزه ـــل ـــِع ــــصِ ال ــــا� ـــي ِري ــــــــاُره ف اآث

وهذه لهجة من القّوة تفوق كل ما قد �سبقها من لهجات؛ الأنها مبنية على فعل حقيقي 

وانت�سار حقيقي، ات�سحت فيه قوة ال�ساعر و�سعف الدهر.

)1(  التطيلي، االأعمى: الديوان 9) - 40.

)2(  املّقري: نفح الطيب 27/2).
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مظاهر ال�سعف وال�ست�سام

الحال  واقع  في  من �سعفه، وهو  ما عهدنا  اإلى  عاد  ال�ساعر  اأن  الن�سق  هذا  في  نالحظ 

ناهيك  ذاتي،  له وجود  ولي�س  م  ُمتَوهَّ �سيٍء  مع  يخو�س حربًا  ال�ساعر  الأن  ٌغ؛  ُم�سوَّ �سعف 

عن افتقاده للوجود المادي المح�سو�س، وهذا ما يجعل التغلب عليه اأو مجابهته �سربًا من 

العبث. ومع ذلك فقد راأينا في الن�سق ال�سابق محاوالت عديدة قام بها ال�ساعر لُيعّبر عن قوته 

في �سراعه مع الدهر، ولكنها تبقى ردود اأفعال، ال اأكثر، يتوّهمها ال�ساعر لي�ستعيد ثقته بنف�سه 

وليثبت لالآخرين قدرته على المجابهة، واإن كان العدو مما تتعذر مجابهته.

وا�سحًا  تباينًا  فاإن  ال�سعف؛  من  مختلفة  مظاهر  لعر�س  �س  مخ�سّ الن�سق  هذا  اأن  ومع 

يمكن تلّم�سه في درجات هذا ال�سعف من ن�سٍّ اإلى اآخر، عّلة هذا التباين اأن بع�س ال�سعراء 

ال يزالون م�سرين على عدم الك�سف عن كامل �سعفهم؛ لما يح�ّسونه من مهانة في ذلك. 

فقد نجد ن�سو�سًا تدل على �سعف قائليها اأمام �سطوة الدهر، ولكنهم يحاولون اأن يوهموا 

المتلّقي باأن تاأثير الدهر فيهم لم يكن كله �سرراً؛ فقد اأفادهم خبرًة به وعلمًا بقوانينه، وهذا 

ما يمكن اأن ن�سميه: االعتبار بالدهر. 

يكابر  يزال  ال  فال�ساعر  ال�سعف،  عن  تعبيراً  المظاهر  اأقل  من  المظهر  هذا  عددنا  وقد 

ويبحث عن َمْنَفذ يعبِّر من خالله عن قوته، ويحاول اإقناعنا باأن اعتباره بالزمان فيه كثير من 

العزاء؛ الأن معرفته ال�سابقة بالقانون الذي يحكم عالقة الدهر باالأ�سياء دلّه على اأن الدهر ال 

ي�سطو اإال بكبار النا�س وعظمائهم، وهذا يعني اأنه هو نف�سه اأحد هوؤالء العظماء، وفي ذلك 

قَّاق)1(: محاولة وا�سحة منه لدرء �سفة ال�سعف عن نف�سه. يقول ابن الزَّ

ــــ ـــــــى كــــم تـــنـــتـــحـــيـــَك ال ــــٍة اإل ــــل ــــائ تــقــيــُلوق ول  بــــالــــعــــثــــاِر  ــــــوادُث  ــــــح ـ

ـــي ـــْرب فـــلـــوُلفــقــلــُت دعــــي الــــزمــــاَن يَـــفـــلُّ َغ ـــَطـــٍب  �ـــسُ ذا  يـــعـــيـــُب  فــلــيــ�ــصَ 

ــــن الــلــيــالــي ــــد بـَـــــَلــــــوُت م ـــا ق ـــم ـــي الـــخـــمـــوُلوف ــــي  ــــن ــــازم ي اأن  ـــــــــزاٌء  ع

ــــــــلَّ نـــــــْذٍل ـــــع ُك ـــــرفِّ ـــــــــُرهـــــــــا ت ـــُل َدواِئ ـــي ــــٌد اأث ــــْج وتَـــْخـــِفـــ�ـــصُ َمــــــْن لَــــــُه َم

)1(  ابن الزقاق: الديوان 1)2.
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اًل على االأمر ذاته من االعتبار بالزمان)1(: ويقول اأبو المطرِّف بن ُعَمْيرة ُمَعوِّ

ـــا ـــم ــــاِن واإن م ــــزَّ ــــال ــــــاَل اعـــتـــبـــاري ب ـــُمط ـــدي َق ـــَت  ـــْم ـــِل َع كــمــا  مـــــاِن  الـــــزَّ داُء 

ل  ثـــــم  ـــــادى  ـــــن يُ ل  ــــــظٍّ  ح ـــكُّ عـــنـــُه الـــــَحـــــْذُف والـــتَّـــْرخـــيـــُمَمـــــْجـــــُفـــــوُّ  ـــَف ـــْن يَ

وَقــــ�ــــســــَرُه تَــــــــدوُم  ــــه  ــــت اإمــــالَ فــــعــــاَم يـُــلـــغـــى الــــمــــدُّ والـــتـــفـــخـــيـــُم؟! واأرى 

يبداأ الن�س باإثبات علم ال�ساعر واعتباره بالزمان، ثم ُيبنى بعد ذلك على توظيف هذا العلم 

لم�سلحة ال�ساعر م�ستعينًا بم�سطلحات اللغويين: كالحذف والنداء واالإمالة والق�سر والمّد 

اأو  ال�سيادة  اأن  ينادى، كناية عن  اأن الذي الحظَّ له ال  بالدهر دّل على  والتفخيم. فاالعتبار 

عدمها ال تعني �سيئًا عند الدهر اإذا لم تقترن بح�سن الطالع، ومع اأن ذا المكانة ال ينادى اإذا 

عدم الحظ، فاإن الحذف والترخيم مالزمان له. والترخيم هو حذف اآخر المنادى، واقتران 

الترخيم به مع امتناع النداء عليه يدالن على حجم االإ�ساءة الموجهة اإليه. وهو فوق ذلك دائم 

االإمالة والق�سر، واالثنان يدالن على الخف�س ال الرفعة، كما اأن المّد والتفخيم بعيدان عنه 

مها الن�س لعالقة الدهر بالعظماء، ي�ستفيد  كناية عن ابتعاد الرفعة عنه. فهذه الحاالت التي ُيقدِّ

منها ال�ساعر لي�سّوغ فعل الدهر به و�سعفه اأمامه.

وقد تعلو درجة ال�سعف قلياًل في الن�سو�س وينعدم التاأكيد على االعتبار بالزمان، وهذا 

ي�سي باأن ال�ساعر ال يهتم باإخفاء �سعفه اأو ت�سويغه، ولكنه مع ذلك لم ي�ست�سلم بعد، فهو يبحث 

ن يُعينُه على الدهر اأو يقت�س له منه، فاإذا كان قد افتقد القوة في نف�سه فذلك ال يمنعه من  عمَّ

االلتجاء اإلى غيره، وهذا يدل على اأنه لم ي�ست�سلم حتى االآن. يقول اأبو عمرو بن َحْربون)2(:

ـــهـــُه؟ ـــِن ـــْه ـــنَ يُ ــــــرُّ  ُح اأَل  مــــاِن  لــــلــــزَّ ــــاِر مــــا  ــــف ــــيــــاٍب واأظ ــــاأن ــــي ب ــــم ـــري اأدي ـــف ي

ف�سعف ال�ساعر وا�سح من اعترافه بتاأّذيه من الدهر، ولكنه ال يركن اإلى هذا ال�سعف، 

في  اإقراره  االأبَّار نالحظ  اآخر البن  ن�سٍّ  تقديمها. وفي  ي�ستطيع  النجدة ممن  طالبًا  وي�سيح 

مفتتح اأبياته بغلبة الليالي عليه واإن ا�ستنجد بالنجوم، ولكنه يرى في ابن عي�سى ِنْعم المنجد 

)1(  املّقري: نفح الطيب 11/1).

)2(  ابن اإدري�س، �سفوان: زاد امل�سافر 1)1.
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الذي ي�ستطيع اأن يوّفر له الحماية واالأمان؛ اإذ ِمْن غيره يعدم الثقة بالقدرة على اأي �سيء، واإن 

كان مي�سوراً كالجيئة والذهاب)1(:

غــــالــــبــــاٌت الــــلــــيــــالــــي  اإنَّ  ــــــــــا  ـــري الـــفـــرقـــداِناأَم ـــسْ ـــ� ـــنَ ـــــو يُــــغــــرى ِب ول

عي�سى ــــن  اب ـــُعـــلـــى  ِب األْـــَقـــهـــا  لـــم  ـــنـــاِناإذا  �ـــسِ اأو  ـــاٍم  ـــس ـــ� ُح مــــن  وحـــ�ـــســـبـــَي 

ــٍن ــي ــق ــــن الإيــــــــــاِب عـــلـــى ي ـــــاِن فــلــ�ــســُت م ــــاِب عــلــى اأم ــــذه ـــــَن ال ولـــ�ـــســـُت ِم

بابن عي�سى؛ وخطابه في  ي�ستنجد  لم  اإذا  تعبيره عن �سعفه  االأبار وا�سح في  ابن  فيقين 

ال�سطر االأول )اأما اإن الليالي غالبات( يدل على التوكيد؛ ال�ستفتاحه بـ )اأما( التي نّبهت على 

( مع ا�سمها وخبرها. وكذلك يدل  اأن ما �سياأتي يكاد يكون قاعدة، وال�ستخدامه اأي�سًا )اإنَّ

ا�شتخدامه الأ�شلوب ال�شرط على اقتران االأمان والنجاة بابن عي�شى، فاإذا ُفقد هذا ُفقد هذان، 

وذاك �ساأن االأ�سلوب ال�سرطي، ال يمكن تحّقق اأحد ركنيه اإال بتحقق االآخر.

اأنها مع اعترافها بال�سعف لم  الن�سق  التي وردت �سمن هذا  الن�سو�س  لقد الحظنا من 

ي�ستنجد على  ما  اآخر كاالعتبار، ومنها  ب�سيء  بعد، فمنها ما يحاول تمويه �سعفه  ت�ست�سلم 

دهره باأحد ما. على اأن هنالك ن�سو�سًا اأخرى كثيرة ما عاد يهمُّ قائليها البحث عن ُم�سّوغات 

الدهر،  به لمواجهة �سروف  القيام  اأي فعل يمكن  اأيقنوا عدم جدوى  قد  ل�سعفهم؛ الأنهم 

في  اأعلى درجة  الن�سو�س  به، وهذه  رهم  ت�سرُّ اإلى  الإ�سارة  واأكثروا من  بال�سعف  اعترفوا  ولذلك 

التعبير عن ال�سعف مما �سبقها؛ الأن �سوت اال�ست�سالم يكاد ُي�سيطر عليها. يقول مو�سى بن 

عبد الرحمن)2(:

ــه ــب ــلُّ ــق ــــــّدهــــــِر فـــــي ت ـــــــَع ال ـــــَرُكَحـــــالـــــي َم ــــــه �ـــــسَ ــــــَل ــــمَّ ِرْج ــــس ــــٍر � ــــائ ــــط َك

ــــــكــــــاِك ُمــــْهــــجــــِتــــِه ـــــي َف ـــــتـُــــه ف ـــُك ِهـــــمَّ ـــِب ـــتَ ـــسْ ـــ� ـــتَ ــهــا َف ـــــــــروُم تــْخــلــيــ�ــسَ يَ

فال�ساعر كطائر �سعيف علق في �سرك الدهر وال ي�ستطيع منه فكاكًا، وكّلما حاول الفرار 

)1(  ابن االأبار: الديوان 24).

)2(  ابن ب�سكوال: ال�سلة )/881.
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ن ال�سرك منه، وهذا اإقرار وا�سح بال�سعف وبقّلة الحيلة. ويقول االأعمى التُِّطيلي)1(: زاد تمكُّ

ــي ــن ــرُوُع ــفــي ِمـــنِّـــي الــــّزمــــاُن ي ــتَ ــ�ــسْ ــــا يَ وتُـــقـــيـــُم! اأم اأرزاوؤُُه  ــــي  ــــُدن ــــِع ــــْق وتُ

ويبدو وهن ال�ساعر وا�سحًا في تعبيره )اأما ي�ستفي مني الزمان(، فهذا كالم رجل �سعيف 

م�ست�سلم لم يجد لنف�سه طريقًا غير االأماني، وهو فوق ذلك معترف بال�سرر الذي اأ�سابه من 

الدهر. وي�سبهه في الوهن واالعتراف بال�سرر ن�سٌّ البن االأبَّار يقول فيه)2(:

ــرُّ عــلــى الـــَغـــْدِر ــ�ــس ــم تُ ــــــَد الــلــيــالــي ك تَـــدري؟!ُرَويْ اأْم  الــنَّــفــاِئــ�ــِص  ــــاَف  اإت ــُل  ــَه ــْج اأتَ

ـــاً  ـــب ـــلِّ بـــالـــخـــلِّ دائ ـــخ ـــــدبُّ بـــفـــْجـــِع ال والَجْهِرت ال�ّسِر  في  ْمِل  ال�سَّ ل�ستِّ  وتَ�ْسري 

بها ـــْت  ـــنَ ـــَع َظ ــــًة  ُخــــلَّ ـــنـــي  ـــْت ـــَكـــَل اأثْ ــد  ــق ــدِر ل ــ�ــسّ ــا لـــوَعـــُة ال ــَده ــع ولــكــْن اأقـــاَمـــْت ب

اإتالفه  باعترافه - على  التي ت�سر -  الليالي  التريُّث من  ال�ساعر طلُب  ا�ستطاعه  ما  فكلُّ 

الإخفاء  محاولة  اأيَّة  اأو  بالقوة،  ي�سي  قد  مما  �سيء  اأي  الن�س  في  يوجد  وال  �سمله.  و�ست 

ال�سعف، ولي�س �سوى اال�ست�سالم المطلق.

اأو  اإلى حدٍّ بعيد ال يعود معه قادراً على كتمانه  تاألم ال�ساعر ب�سروف الدهر  وقد ي�سل 

�س ما يح�ّس به من كرب. وهذه الحال من التاأوه تدل  ن�سيانه، فيطلق زفراته عالية عّلها ُتنفِّ

على اأن �سعف ال�ساعر قد و�سل مبلغًا مفرطًا اأقعده عن اأي فعل �سوى العويل، وهي درجة 

تفوق ما قد �سبقها حتى االآن. وهذا المظهر يكثر في الن�سو�س كثرة ملحوظة، وقد ُيعبِّر عنه 

ة مبتدئًا اأبياته باآهة مكلوم))(: �سراحة كقول ابن باجَّ

ــالــي ــي ــل ال ـــرِف  ـــس � حـــــاِدثـــــاِت  ـــــْن  ِم ــياآِه  ــال ــح ـــــَك ِب ـــــْظ ــــْر اأِع ــــُظ ـــي ان ـــحـــال ـــِل َف

ـــَرقـــاً بي ـــدي �ـــسَ ـــصِ اأبـــكـــيـــُت حـــا�ـــسِ ـــ� ـــــْد بـــكـــى لــي اأم ــــــَو الــــيــــوَم رحــــمــــًة ق وه

فاأجواء الدموع ت�سيطر على الن�س، �سواء من ال�ساعر اأم ممن يراقب حاله، ولعّل في تلك 

)1(  التطيلي، االأعمى: الديوان 161.

)2(  ابن االأبار: الديوان 209.

))(  االأ�سفهاين، العماد: خريدة الق�رص وجريدة الع�رص 2/))).
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االآهة التي اأطلقها ابن باجة في بداية بيته االأول ما يدل على حجم ال�سعف الذي يح�س به، 

ويوازيها في التعبير قوله )فلحالي انظر اأعظك بحالي(؛ اإذ ي�سرب بنف�سه المثل على المهانة 

لفرط اجتراء الدهر عليه، ولي�س ثمة �شيٌء اأدل على ال�شعف من ذلك. 

ويقول ابن خفاجة اأي�سًا)1(:

ــا ــه ــِئ ــْل ــِم ــي ِب ــال ــي ــل ـــــا تَــْلــقــانــي ال ــــا اأن ــيــاوه ــال ــلــي ــــقــــى بـــالـــعـــويـــِل ال ـــاً واأل ـــوب ـــط ُخ

ــِحــي َجــواِن ــي  ــاف ــس الأ� وْخـــِز  على  ــطــوي  �سافياوي ـــَع  ـــدم ال تَــــرى  ل  ــــــا  َرزاي ـــي  ـــوال ت

ــبــيــبـَـتــي �ــسَ ــى  ــقــا�ــس ت ـــد  ق ـــــــراً  َدْه اإن  ــااأل  ــرازي ــَم ــَقــا�ــســى ال ــد تَ ــٌر ق ــده ــي ل ــِب ــْح و�ــسَ

ــن َعــــاِطــــٌر ـــازمـــــــاٌن تــــولَّــــى بــالــمــحــا�ــسِ ـــي ـــواِل ـــيـــُل غ ـــِه تَـــ�ـــسِ ـــي ـــال ـــي تــــكــــاُد ل

ـــًة ـــْوَع ـــيَّ لَ ـــبَ ـــْن ــن َج ــي ــــقــــى ب ــى واأبْ ــسَّ ــ� ــَق ــاتَ ــي ــواِك ــب ــي ال ــال ــي ــل ــهــا اأخـــــرى ال ـــي ل ـــاج اأُن

ـــم اآنَــــ�ــــصْ اإلــــى الـــلـــْهـــِو لَــْيــَلــًة )2( كــــاأنِّــــَي ل ــيــا!  را�ــسِ هــِر  ــدَّ ال ْفَحة  �سَ اأت�سفَّح  ــم  ول

د اإيالمه، وهو ال يقدر اإال  وتبدو �سلبية ال�ساعر وا�سحة منذ البيت االأول، فالليالي تتق�سَّ

على العويل، ثم ي�ستكمل مظاهر �سعفه باأن ي�سرد علينا نماذج من اإيذاء الدهر له؛ اإذ قلب له 

ظهر المجّن، و�سلبه �سبابه و�سحبه واأيامه الهانئة.

وقد ال ُي�سّرح ال�ساعر بو�سوح عن تاأّوهه اأو بكائه من ويالت الدهر، ولكننا ن�ستطيع اأن 

نلتم�س ذلك مما وراء ال�سكل الظاهري الأبياته. يقول ابن االأبَّار))(:

ـــــُد ول ول  ـــــــــٌل  اأه ل  هلِل  ــــحــــمــــُد  جــلــُدال ول  ـــٌر  ـــب ـــس � ول  قــــــــراٌر  ول 

ــاً اإلـــــى اأَمـــــٍد ــم ــل ــسِ ــا � ــن ــــزمــــاُن ل ــى الأمــــُد كـــــاَن ال ــقــ�ــس ــا ان ــم ــا ل ــن ـــعـــاَد َحــــْربــــاً ل ف

فظاهر االأبيات يدل على الت�سليم بالق�ساء والر�سى به، ويوؤيّد ذلك ا�ستفتاحها بالحمد، 

ولكن هذا يجب اأاّل يعوقنا عن اإدراك المعنى الحقيقي الذي يكمن وراءها، فالحمد الظاهر 

)1(  ابن خفاجة: الديوان 198 - 199.

)2(  ابن ب�سام: الذخرية 1/2 )29.

))(  ابن االأبار: الديوان 178.
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م، وال اأدري اإن كان ي�سح لنا اأن ن�سميه )حمداً ا�ستنكاريًا(، اأ�سوة  ما اأُريَد به اإال ال�سخط والتبرُّ

باال�ستفهام االإنكاري الذي ال يراد به اال�ستفهام بقدر ما ُيراد به اإنكار ما ُي�ستفهم عنه! ودليلنا 

اأن الحمد وقع على اأمور �سلبية ال ي�سح الحمد معها، كفقدان االأهل والولد والقرار.

قولنا:  قرين  �سلبيًا، وهو  كان  واإن  بالق�ساء  الر�سى  اأ�سكال  من  �سكٌل  اأن هذا  ُيظّن  وقد 

غ  )الحمد هلل الذي ال يحمد على مكروه �سواه(، ولكننا نرى اأن هذا الظن قد ي�سح لو �َسوَّ

اإلى  اأ�سابنا يكون دافعنا  ال�ساعر حمده بقوة �سبره وجلده، فعندما نحمد اهلل على مكروٍه 

ذلك قوة �سبرنا وتحملنا لهذا المكروه، ولكن ال�ساعر جمع بين الحمد على مكروه وبين 

فقدان ال�سبر والجلد، وهذا مما ال ي�ستقيم اإال اإذا كان المراد غير ما هو ظاهر، كما اأ�سلفنا. 

هًا واعترافًا بال�سعف، ال قوة �سبٍر اأو تحّمل،  ولذلك فاإننا نذهب اإلى اأن في هذين البيتين تاأوُّ

ويجب اأال يغيب عن بالنا اأن االإثبات قد يدل في اأحايين كثيرة على النفي، والعك�س �سحيح.

تعميم الخا�ص:

عن  يدروؤه  اأو  �سعفه  ال�ساعر  بها  غ  ُي�سوِّ محاولة  من  يخلو  ن�سٍّ  وجود  يتعذر  اأنه  يبدو 

نف�سه، مهما كانت درجة هذا ال�سعف، فقد الحظنا اأن ثمة ظاهرة تكاد ُتّكون عاماًل م�ستركًا 

اإطارها  من  ونقلها  الخا�سة،  التجارب  تعميم  اإلى  الميل  في  وتتجّلى  الن�سو�س،  في جميع 

ال�سيِّق اإلى اإطار اآخر اأكثر ات�ساعًا هو االإطار االإن�ساني، وال يريد ال�ساعر من وراء ذلك تعميم 

يقوم  بل  الحكمة،  �سعر  في  االإن�سانية جمعاء، كما  اإلى  الخا�سة  التجربة  نتاج  بنقل  الفائدة 

بعملية معاك�سة تمامًا؛ اإذ يّدعي ن�سبة تجربته الخا�سة اإلى تجارب النا�س عامة، وهذا يعني 

اأن التجربة االإن�سانية ُمْنَجَزة وقائمة من قبل اأن يخو�س هو تجربته، على حين تعد التجربة 

الخا�سة في الحكمة نواة لتكوين التجربة االإن�سانية العامة. 

ل جريرتها  وهدفه من وراء ذلك اأاّل تكون هذه التجربة مقت�سرة عليه وحده لكي ال يتحمَّ

بمعزل عن االآخرين، واإذا اأردنا اأن نكون اأكثر و�سوحًا قلنا: اإن ال�ساعر يلجاأ اإلى هذه االآلية 
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من التعميم ليقول: )ل�ست الوحيد الذي ي�سعف اأمام الدهر، ول�ست الوحيد الذي يق�سده 

الدهر باالأذى، فهذا �ساأن النا�س جميعًا(، وهو اإذ يفعل ذلك ي�سعر براحة نف�سية تخّفف من 

وطاأة اإح�سا�سه بال�سعف، وهو ال�ساعر الذي ربما يرى في ذاته من القوة ما ال يراه في غيرها. 

يقول االأعمى التُِّطيلي)1(:

ـــى عــلــى ِجـــَدِتـــي ـــــوُل َوقـــــْد اأْخـــن ـــَرُر؟!مــــاذا اأق ــه �ـــسَ ـــٌب كــلُّ ـــْط ـــاِن وَخ م ـــزَّ َريْـــــُب ال

ـــِتـــي ُمـــنـــاَقـــ�ـــسَ اإل  ــــُقــــه  خــــاِئ ــــى  ــــاأب ــبــُرت ــــه �ــسَ ــــواِت ــــْه ــــي لَ ـــــَي ف ـــــاأنِّ حـــتـــى ك

َفـــَقـــْد فــــيَّ  ـــــــاِم  الأي ذراأَة  ـــروا  ـــِك ـــْن تُ ــُرل  ــب ــَخ ــَع ال ــيَّ ــس ــكــم مـــا � ـــــدى الــعــيــاُن ل اأب

ــٌر ــَط ــن لـَـــُه َخ ــمــو م ــْدر يَــ�ــسْ ــَق ــال ــو كــــاَن ب رُرل ـــِة الـــــدُّ ــَر الـــلُّـــجَّ ــع ــُن ق ــُك ــسْ ــ� مـــا كــــاَن يَ

لما ــُب  ــي ــب ــّل ال ــعــقــِل  ــال ب يُــــــْرَزُق  كــــاَن  البقُر اأو  ــهــا  ــِل َجــْه ــن  م اإِذْن  تــعــيــ�ــُص  كـــانـَــْت 

الثالثة  اأبياته  في  ي�سّوغه  اأن  حاول  االأولين  بيتيه  في  التطيلي  به  تبّدى  الذي  فال�سعف 

(، اإذ يطلب مّنا اأال نعجب من حاله وقد 
ّ
االأخيرة التي ابتداأها بقوله: )ال تنكروا ذراأة االأيام في

�سيبته االأيام واأ�سعفته؛ الأن هذا لي�س مق�سوراً عليه، بل ي�سمل النا�س جميعًا، فقد عهدنا اأّن ذا 

المكانة ال ت�سفع له مكانته ليتبّواأ ال�سيادة، والدليل على ذلك اأن الدّر يوجد في قعر البحر ال 

في اأعاله! ولو كان الرزق مقت�سراً على ذوي االألباب لما ا�ستطاعت اأن تعي�س الحيوانات، 

بالالئمة  ننحي  اأال  اإذن  وجب  كذلك  االأمر  كان  ولما  يخفى.  ال  بمكان  الجهل  من  وهي 

على ال�ساعر في �سعفه اأمام الدهر؛ الأن هذا �ساأن كل لبيب اأو عظيم من الرجال. وهذا هو 

بالتحديد ما يريد التُِّطيلي اأن يو�سله اإلينا من تعميم تجربته مع الدهر، ولعله قد نجح. 

ار)2(: ويقول اأبو القا�سم بن العطَّ

ــــذا مـــــاُن عــلــى اأبــــنــــاِئــــِه وَك ـــــاَر الـــــزَّ لَــــُجج ــــاُل والــــدُّ ــــس ـــا الآ� ـــاَرن ـــم تــغــتــاُل اأع

هـــِر َمــْلــَحــَمــٌة ــــَورى و�ـــســـروِف الـــدَّ ــا َرَهـــــُج بــيــن ال ــه ــاِت ــام ـــي ه ــُب ف ــي ــس ــ� واإنّــــمــــا ال

)1(  التطيلي، االأعمى: الديوان )6 - 64.

)2(  ابن خاقان، الفتح: قالئد العقيان 688.
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اإلى  التجربة  واأحال  الجمع،  ب�سيغة  تحّدث  عليه  الدهر  ار جور  العطَّ ابن  ي�سّوغ  فلكي 

داً لذلك بقوله: )وكذا(، ثم اأردف هذا ببيت جعله �سبيهًا بالقواعد البديهّية،  نطاق عام ممهِّ

وكاأنه يقّر حقيقة ال مجال اإلى نقا�سها، ب�سبب �سيوعها وتعّلقها بالورى جميعًا ال بفرد بعينه، 

وبذلك يكون قد اأزاح اللوم عن كاهله. 

وهذه اأبيات للفازازي يظهر فيها بو�سوح كيف تنّبه على اأهّمية تعميم التجربة الخا�سة، 

فقال)1(:

ـــــ ــــْل ــــَق ــــي تَ ــــف ـــــــــاُن ف م ـــــــــزَّ ــــــُباأمــــــــــا ال ــــــاِئ ــــــج ـــــــِه عــــــلــــــيَّ َع ـــــــِب ـــــــُل ـ

ــــــُع الــــَعــــطــــْيـــــ ــــــِج ــــــرتَ ــــــٍط �ــــســــالــــُبيـُــــْعـــــطـــــي وي ــــــع ـــــــَو ُم ـــــــْه ـــــة َف ـــــيَ ـ

ـــــا ـــــن ـــــلُّ ــــــــــــُبجــــــــــــدَّ الــــــــــــزمــــــــــــاُن وك لع ــــــــًا  ــــــــي ــــــــل ق اإل 

ـــــــاً ـــــــاِرف ــــــــْدُت َزخ ــــــــَق ـــــــْم َف ـــــــَك ـــــــا واأُجـــــــــــــــــــــاِذُبولَ ـــــــه ـــــــتُ ـــــــاَذبْ َج

مــــا ــــــْت لــــلــــزَّ ــــــ�ــــــسَّ ــــــــكــــــــْم تـَـــــَقَ ومـــــــ�ـــــــســـــــاِرُبَولَ مـــــــطـــــــاِعـــــــٌم  ِن 

ـــــــــّذٌة ــــــُف ِمــــــْنــــــهــــــا ل ـــــــم تــــــ�ــــــسْ ــــــُب ل ــــــاِئ ــــــس � ـــــــا  ـــــــه ـــــــي وِف اإل 

وكلها  الدهر،  اأحوال  اأمام  ال�ساعر  �سعف  من و�سف  واحد  نهج  على  ت�سير  فاالأبيات 

تقريبًا مبنية على �سمير المتكلم ماعدا بيتًا واحداً في المنت�سف ي�سذُّ عن هذه القاعدة، فيبرز 

فيه �سمير الجماعة بداًل من �سمير المتكلم، ويبنى الكالم على تاأثير الدهر في النا�س جميعًا. 

التجربة،  َم  وعمَّ الثالث  بيته  في  التفت  لين،  االأوَّ بيتيه  في  بال�سعف  ال�ساعر  اأح�س  اأن  فبعد 

ونقلها اإلى ما هو م�سترك بين النا�س، فالدهر يجدُّ في �سروفه والنا�س غافلون العبون ال يعون 

اأن  تاأثير الدهر فيه، بعد  اإلى نهجه االأول وتابع عر�س  ال�ساعر  ما هم مقبلون عليه، ثم عاد 

اطماأنَّ اإلى التوازن الذي قام به.

وقد يقوم ال�ساعر باالآلية نف�سها، ولكن بطريقة معكو�سة، فيبداأ بما هو عام ثم ينتقل اإلى 

ابن  يقول  ال�سابقة.  الن�سو�س  في  الذي الحظناه  نف�سه  االأمر  مراده  ويكون  هو خا�س،  ما 

)1(  الفازازي، عبد الرحمن: �سعره 127.
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االأبَّار)1(:

ٌف ــي الـــــَورى ُمــتــ�ــســرِّ ـــْرُف الــلــيــالــي ف ــدُع�ـــسَ ــ�ــس ــُص َمـــن اأحـــــلَّ وي ــ� ــِع ــْن ـــاُه يُ ـــِر�ـــس ِب

ٌغ ــِه ُمــتــ�ــســوِّ ــس ــ� ــي ــع ُعفـــاأخـــو الـــر�ـــســـاِد ل ـــاِل لــحــتــِفــِه ُمـــتـــجـــرِّ ـــسّ ـــ� ـــــــو ال واأَخ

ــــٍة ــــانَ ــــَزم ــــي ب ــــن ــــلَّ مـــــاِن اأع ــــُعيـــــا لـــــلـــــزَّ ــا اأقــــنَ ــه ــي ـــــالإخـــــاد ف ـــحـــُت ب ـــب اأ�ـــس

ِبـــحـــيـــَلـــٍة ـــفـــاُد  ـــت ـــ�ـــس يُ مــنــهــا  بـُـــــــرَء  ــمــرِجــُعل  ال فيها  ــُحــكــِم  ــال ب ــى  ــس � ــرِّ ال ــى  ــاإل ف

ــنَّــوى؟! ال َم�س�ِص  على  ــْبــٌر  �ــسَ لــي  اأيـــَن  ــُع ِمــْن  ــُق الــمــْهــيَ ــري ــط ــِر ال ــب ــ�ــسَّ ْت اإلــــى ال ـــدَّ ـــسُ �

بالنا�س،  الت�سرف  ال�ساعر عن عمومية التجربة حيث يبدو الدهر دائم  اأن تحدث  فبعد 

منه، وغايته من  اأ�سابه  الذي  ال�سيم  الخا�سة وذكر  اإلى تجربته  انتقل  �سالحهم وطالحهم، 

اأن  ُيتَّهم به لو  ذلك هي نف�س غاية من �سبقه؛ اأي: الدفاع عن نف�سه �سد ال�سعف الذي قد 

التجربة اقت�سرت عليه وحده.

ثانياً ـ ال�سكوى:

لي�س �سيئًا غريبًا اأن تظهر ال�سكوى في اأثناء ال�سعر االأندل�سي، فهي ظاهرة اإن�سانية �ساملة 

ال يكاد ينجو منها فرد من الب�سر، ولكنها تختلف من �سخ�س اإلى اآخر بح�سب درجاتها اأو 

اأال وهو ت�سادم  اأ�سبابها؛  اإلى عامل واحد يكاد يجمع  اأن نحيلها  اأ�سبابها. ويمكن  بح�سب 

اإليه، ويندرج  اأو يطمح  رغبات الفرد مع الواقع، و�سعوبة تحققها على الوجه الذي يريده 

تحت هذا االإطار العام جل العلل الجزئية لل�سكوى.

ويبدو اأن االإن�سان كلما �سار قدمًا في ركاب الح�سارة وتطورت و�سائل معي�سته اقترن 

اأكثر  بال�سرورة  ابن المجتمع االأندل�سي هي  ذلك بتطور وعيه واأحالمه ورغباته، فمطالب 

بحجم  االأندل�سي  اإح�سا�س  فاإن  ولذلك  الجاهلي،  المجتمع  ابن  مطالب  من  وت�سعبًا  غًنى 

المعوقات والعقبات التي تواجه تحقيق مطالبه يفوق اإح�سا�س الجاهلي بها؛ الأن االإح�سا�س 

)1(  ابن االأبار: الديوان ))) - 4)).
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بالمعوقات يتنا�سب طرداً مع حجم االحتياجات. واالأندل�سي ابن مجتمع قطع �سوطًا ال باأ�س 

به من التح�سر، ولذلك كثرت اإمكانيات تحقيق رغبات الذات. 

بعينها  نمط حياة  اآنئذ  الفرد  اعتاد  فقد  الطوائف؛  ملوك  تجّلى ذلك في عهد  ما  واأكثر 

يقوم على كثير من مظاهر اللهو والمتعة، على الرغم من االنق�سام ال�سيا�سي للبالد، وكانت 

ها ـ على ما في هذا الكالم من تو�ّسع ـ وجاء عهد  اأكثر رغباته ال تلقى معوقات حقيقية ل�سدِّ

المرابطين والموحدين فزاد في حجم المعوقات باإعالئه الجهاد من جهة، وباعتماده على 

الدين من جهة اأخرى، فاإذا اأ�سفنا اإلى هذا ما ذكرناه في الف�سل االأول من �سغط اجتماعي 

بين  العهد  هذا  في  طراأ  الذي  ال�سدام  حجم  بو�سوح  اأدركنا  ونف�سي،  وثقافي  و�سيا�سي 

ـ  الطوائف  بن�سبة معقولة في عهد ملوك  اعتاد على تحّققها  قد  التي كان  ـ  الفرد  متطلبات 

اإمكانية تحقق هذه  وبين المعوقات التي طراأت في عهد المرابطين والموحدين، واأعاقت 

الرغبات، وهذا ما وّلد عند الفرد �سعوراً باالألم، اأ�سهم مع اإح�سا�س االأندل�سي ب�سعفه ـ كما 

الحظنا في مبحث ال�سراع ـ في بروز ظاهرة ال�سكوى من الدهر جلية في هذا العهد.

»هنا  فقال:  الح�ساري،  بالتطور  االألم  اقتران  عن  بدوي  الرحمن  عبد  تحدث  ولقد 

التاألُّم  ظاهرة م�ساَهَدة لم تجد تف�سيرها المقنع حتى االآن من الناحية النف�سية: وهي ازدياد 

بقدر ازدياد علو المرء في درجة التطور الح�ساري. فمن المالحظ اأن ال�سعوب البدائية قليلة 

ال�سعور جداً باالألم... فكيف نف�ّسر هذا الموقف؟ اإن التف�سير الواجب اأن يقال هنا هو... اإّن 

ر، لذا كان االأول اأقل تعّر�سًا للمقاومة، وكان الثاني  تحقيق االإمكانيات �سئيل لدى المتح�سّ

اأكثر، والمقاومة ُتنتج االألم، فاالألم يزداد اإذن بازدياد التح�سر«)1(.

والذي ينبغي االإ�سارة اإليه اأن ال�سكوى �سمة �سعف، فالفرد ال ي�ستكي اإال في الحاالت 

التي ي�سعر فيها بعجزه عن المقاومة اأو عن الفعل، وقد يكون هذا العجز اآنيًا ينتهي عند الفراغ 

من ال�سكوى، وقد يكون بخالف ذلك، المهم اأنه في اللحظة التي ي�ستكي فيها يكون رهن 

يقاوم  اأن  اأ�سعف من  ال�ساعر  اأن  مفادها:  بنتيجة  ال�سراع  �سعفه. ولقد خرجنا من مبحث 

قبلها عن  ما �رصحناه  اإثارة  املقولة ف�سل كبري يف  9)1. ولهذه  الوجودي  الزمان  الرحمن:  )1(  بدوي، عبد 

املعوقات التي واجهت االأندل�سي ب�سبب تقّدمه احل�ساري.
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الدهر، واإن توّهم القدرة على مقارعته اأو الت�سّدي له فاإنه �سرعان ما يعي حجمه الطبيعي، 

في�ست�سلم معترفًا ب�سعفه، وهذا االعتراف هو الذي قاده بعد ذلك اإلى ال�سكوى؛ اإذ ال�سكوى 

قرينة ال�سعف والعجز.

وال ي�شترط في ن�شو�س ال�شكوى اأن تحمل ت�شريحًا وا�شحًا من قبل ال�شاعر ُي�شير فيه 

اإلى �سكواه، فقد نعثر على مفردات تدل على �سريح ال�سكوى؛ من مثل: )�سكى، �سكاية، 

اأ�ستكي( وقد ال نعثر، فهذه المفردات - على اأهميتها - لي�ست وحدها القادرة على و�سم 

الن�س ب�سفة ال�سكوى، فال�سياق العام لالأبيات قادر على ذلك اأي�سًا؛ كاأن ُيظهر ال�ساعر تبرمه، 

اأو يبدي �سعفه تجاه مقاومة حدث ما، اأو غير ذلك مما �سياأتي في حينه.

االأول:  االآخر ويكمله؛  اأحدهما  يع�سد  �سوؤالين  االإجابة عن  اإلى  المبحث  وي�سعى هذا 

متى ي�ستكي ال�ساعر من الدهر؟ واالآخر: لماذا ي�ستكي ال�ساعر من الدهر تحديداً؟ واالإجابة 

ي�ستكي  التي  الحاالت  معرفة  ا�ستطعنا  اإذا  الأننا  االآخر؛  عن  لالإجابة  طريق  هي  االأول  عن 

راً وا�سحًا لالأ�سباب التي تدفعه اإلى  فيها ال�ساعر من الدهر، نكون قد ا�ستطعنا اأن ن�سع ت�سوُّ

ال�سكوى منه بعينه.

فيها، وهي من  ُي�ستكى  التي  الحاالت  بت�سعب  فاالإجابة عنه مت�سعبة  االأول  ال�سوؤال  اأما 

الكثرة بحيث ي�سعب عر�سها كاملة، ولكننا عمدنا اإلى جمعها تحت عناوين وا�سعة لنتمكن 

من تاأطير اأكبر قدر ممكن منها، لت�سكيل �سورة �سبه كاملة عنها. واقت�سرنا قدر االإمكان على 

الق�سايا الخا�سة بال�ساعر، مبتعدين عن موا�سيع مثل الرثاء والمديح وغيرهما؛ الأنها ال تتعّلق 

بال�ساعر مبا�سرة، بل ب�سخ�س اآخر.

مظاهر ال�سكوى: 

اأو ب�سياع الحظ، من  الإح�سا�ص بالظلم  اأكثر المظاهر وروداً هي ال�سكوى من الدهر عند 

ال�ساعر يح�س بظلم الدهر له، واأنه ال  اأن  اإلى  الن�سو�س ت�سير  دون تف�سيل وا�سح، فاأغلب 

يعطيه ما ي�ستحق من مكانة، من غير اإ�سارة اإلى حادثة بعينها، وكاأن هذه ال�سكوى حكم عام 
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قَّاق رافعًا �سكايته اإلى اهلل عّز وجل، عّله ينجيه من  �سدر عن خبرة طويلة بالدهر. يقول ابن الزَّ

الدهر الذي ي�سّر على اإنزال الم�سائب به من غير هوادة)1(:

ـــٍة نـــيَّ بـــعـــد  ـــًة  ِنــــيَـّ ـــكـــو  اأ�ـــسْ اهلِل  ــــــى  ـــُراإل ـــده ــــــَدُه ال ــا َعــــــواِئ ــه ــن ـــا م ـــن ـــُف ـــلِّ ـــَك يُ

ــٌة ــمَّ َج والــــَحــــواِدُث  ــري  ــْع ــسِ � ـــَت  لَـــْي البْكُر؟!األ  الــحــادُث  َجْهِلِه  عن  ــْرَعــوي  يَ متى 

وهذا ابن خفاجة اأي�سًا تكدره �سروف الدهر ولياليه التي ُي�سّبه �سعيها اإليه ب�سعي النمر 

تارة، والذيب تارة اأخرى)2(: 

ــــاً ــــْدن ــــبُّ لَ ــــُه ـــُم ي ـــي ـــ�ـــس ـــن ــــــــــَي وال ـــِبواإنِّ ـــذي ـــصٍ ُم ـــ� ـــَف ـــٌل عـــلـــى نَ ـــِم ـــتَ ـــسْ ـــ� ـــُم لَ

ــفــاتــي ــــن �ــسَ ُع م ــــدِّ ــــس ــــ� ــــٍة تُ ــــادث ــــح َقـــلـــيـــبـــيِل مـــــن  ر  تـــــكـــــدِّ اأو  ولًء 

ـــــْزراً ــــــا األـــــحـــــُظ الأيــــــــــاَم �ـــــسَ ـــتَـــريـــبفـــهـــا اأن ـــــْرِف الـــُمـــ�ـــسْ ـــــَط ــــا ب ــــه ــــي واأرم

ــٍخ ــي ــ�ــسِ ـــوُت اإلـــــى ُم ـــَك ـــسَ ـــو � ــيواأ�ـــســـكـــو ل ــب ــي ــس ــ� َم ــــــن  ِم ـــــُر  تُــــــَوفِـّ ل  لــــيــــالــــَي 

ــى ــت ــْن ــبَ ــسّ ــ� ـــَي ال ـــس ـــ� ـــــــارًة َم ـــى ت ـــ�ـــسَّ ـــَم ـــــِب تَ ـــــَب ذي ـــــي ــــــــدبُّ دب ــــــــــــــــًة ت واآِونَ

وكذلك ي�ستكي اأبو اإ�سحق بن عثمان من الدهر عمومًا الأن ميزانه مقلوب؛ �سادة القوم 

فيه اأذاّلء، وُو�سعاوؤهم في اأعلى مكانة))(:

ـــــٍر ــــــى كــــم اأ�ـــســـتـــكـــي اأْحـــــكـــــاَم دْه ُوقـــــوعـــــا؟اإل اإل  ـــا  ـــه ب ـــي  ـــم ـــْج ن اأبـــــــى 

فـــهـــا عــــلــــى ِعــــــــــــَوٍج فــــاإمــــا ــاًتـــ�ـــســـرُّ ــع ــي ــس و� ـــي  ـــل ـــْع تُ او  ــــزاً  ــــزي ع ــــــــِذلُّ  تُ

ـــاً ـــيّ ـــسِ ـــ� ــــــــــْوٍم ِق ـــــــى َق ـــْحـــنـــيـــهـــا اإل ــا فـــتُ ــوع ــل ــسُ ــــــــوٍم � ـــى َق وتَـــْعـــِطـــُفـــهـــا عـــل

اإليه، وال  والدهر في �سكوى اأبي المطرِّف بن ُعَمْيرة ُمخلٌف لوعوده، غادٌر بمن يلجاأ 

يوؤَمن جانبه ال في بحر وال في بر)4(:

)1(  ابن الزقاق: الديوان 171.

)2(  ابن خفاجة: الديوان )9.

))(  ابن اإدري�س، �سفوان: زاد امل�سافر 91 - 92.

)4(  املّقري: نفح الطيب 491/4.
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نَــــاأى ـــمـــْن  ب ـــو  ـــدن ت لـــلـــدهـــِر  فــيــئــٌة  َراأى؟األ  الــــذي  ــــاَف  ِخ مــنــهــا  ـــرى  ي ــا  ــي ــْق وبُ

اأوى ـــغـــُدُر مـــن  ي ــه  ـــري مــن ـــذي َع ــــْن  َم ـــا  واأىوي ــن  م ــف  ــْل ُخ ــوى  ــسِ � ــــْدري  يَ ول  ــه  ــي اإل

ــْيــُدُه ـــُر مـــا فـــي الـــبـــرِّ والــبــحــِر �ــسَ َواأى ذخـــائ ول  ــه  ــي ــل ع اأبـــقـــى  ـــــوؤاً  ـــــوؤل لُ فـــا 

ونالحظ بو�سوح في الن�سو�س ال�سابقة اأن ال�سعراء يتحا�سون ذكر اأّي تفا�سيل عن ظلم 

الدهر لهم، اأو عن اإح�سا�سهم بغبنه، وكل ما هنالك اأّنهم ُمتَِّفقون على اأنه ظالم خائن غدار. 

ويبدو اأنهم يرون اأنف�سهم اأهاًل لتقلُّد اأ�سمى المراتب، ولذلك فاإن رغباتهم واأمانيهم هي دائمًا 

بحجم هذا االعتقاد، ولكن الواقع ال يكون دائمًا مطابقًا لالأماني، وخا�سة اإذا افتقدت هذه 

االأماني االأ�س�س المو�سوعية، وهكذا ين�ساأ لدى ال�سعراء اإح�سا�س بالظلم بوجه عام.

ت بو�سوح في عهدي  وتعّد ال�سكوى من �سياع حق الأدب والأدباء من اأهم ال�سور التي تبدَّ

المرابطين والموحدين، وقد ورد في مبحث التوّجه الثقافي من الف�سل االأول ما يقدم تعلياًل 

لهذا النمط من ال�سكوى؛ اإذ لم يعد االهتمام بال�سعراء ي�ساوي ما كانوا قد اعتادوه عهد ملوك 

اأم الموّحدية على اختالف الدرجة بينهما-  الطوائف، فالدولة الجديدة - �سواء المرابطية 

التاأ�سي�س.  مرحلة  في  تزال  ال  الأنها  الداخلية؛  باأمورها  وباالهتمام  بالجهاد  عنهم  م�سغولة 

ويظهر الدهر في هذه الن�سو�س جاهاًل بحقوق النا�س، ال يعرف مكانة ل�ساعر اأو الأديب، 

قَّاق يعجب من ظلم الدهر له وعنده ما  بل اإن االأدب عنده و�سمة عار لمن يحملها، فابن الزَّ

عنده من اآداب، ول�سانه ل�سان �ساعر)1(:

ــا ــم ــك ــوُم ـــِن ل ـــي ـــب ـــــــداَة ال ــــا لئــــمــــيَّ غ ــُبي َحــ�ــسَ ــوى  ــنَّ ال ــْحــِط  �ــسَ عــلــى  قلبي  ــاِر  ــن ل

ـــ ــْت ــال ب اأجـــــــدُر  والأيـــــــــاَم  الـــلـــيـــالـــَي  ــه الـــنُّـــَوُباإن  ــَم ــْل ـــت ُظ ـــالَ ــن اأط ــمَّ ــيــب م ــاأن ــتَ ـ

بَــــًة ـــاً ُمــــَذرَّ ـــاب ـــي ـــن الـــدهـــِر اأن ِرُب!اأ�ــســكــو م ــــــذَّ ـــَوُل ال ـــْق ـــِم ـــذا ال ـــيَّ ه ـــكَّ ــن َف ــي وب

ـــاً ـــواعـــجـــب ــُب! تـَـــُغــــ�ــــصُّ ِمـــــنِّـــــَي اآدابـــــــــي َف ــ�ــسُ ــُع وال الـــنّـــوُر  منها  غــ�ــصَّ  ــٍة  ــرو�ــس ل

وقد ظن ابن َحربون اأن اأدبه �سينجيه، فا�ست�سفع به عند الدهر، ولكنه ما علم اأنه اإنما يجّد 

)1(  ابن الزقاق: الديوان 89.
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في النيل منه ب�سبب اأدبه و�سعره)1(:

ـــهـــُه ـــِن ـــْه ـــنَ يُ ُحـــــــرٌّ  األ  ــــاِن  ــــّزم ــــل ل ــــا  ــــاِرم ــــف ــــي بــــاأنــــيــــاٍب واأظ ــــم يَــــفــــري اأدي

ـــَعـــَرنـــي ـــه حــــقَّ اآدابـــــــي فـــاأ�ـــسْ ـــْدتُ ـــسَ ـــ� ـــــــــي واأ�ــــســــعــــارينَ بـــــــاأن َذنْـــــبـــــَي اآداب

ـــٍة ـــَم ـــِل ـــْظ ـــا كـــــلُّ ُم ـــه ـــْن ـــَي ِم ـــِن ـــْت ـــَف ـــكـــنَّ الــقــار  ت ــي  ف ــِر  ــْم ــَخ ال ُكــمــوَن  فيها  ــُت  ــْن ــَم َك

وتختلف هذه الن�سو�س عن �سابقتها في اأنها ُتحّدد بو�سوح �سبب �سكواها من الدهر، 

على حين كانت الن�سو�س ال�سابقة ت�سكوه لُظلمه عامة من غير تحديٍد لنوع الظلم.

وقد ُي�ستكى من الدهر ل�سلبه �سباب المرء و�سحته، واإك�سائه ثوب ال�سيخوخة والمر�ص. وهذه 

اأ�س�سًا  بالواقع ال تمتلك  التي ت�سطدم  ال�سعراء  اأمنيات  اأن بع�س  ال�سكوى مثال وا�سح على 

�سبابه  بقاء  في  يرغب  ال�ساعر  اأن  يعني  ال�سكوى  فمثل هذه  التحقق،  لها  ت�سمن  مو�سوعية 

�سيرورتها، وهذه  في  يتحكم  الذي  الحياة  بقانون  يبالي  اأن  و�سحته وديمومتهما، من غير 

اأواًل، ومن  اإنما هي رغبة �ساعر في ن�سٍّ �سعري، تمتلك مقومات وجودها من كونها �سعراً 

ارتباطها بالزمان اآخراً، اإذ ال�شيخوخة نتيجة لتقدم العمر باالإن�شان، وهي اأقرب اإلى االرتباط 

بالزمان من غيرها من الحاالت االأخرى. يقول االأعمى التُِّطيلي)2(:

ــبــاِب بــَلــْحــَظــٍة ــــْوِت الــ�ــسَّ ــيــِبــي عــلــى َم الإلُُّمــ�ــسِ ـــُل  ـــ�ـــسُ ـــْن تَ قـــبـــَلـــُه  كـــانـــت  ـــــــام  واأي

ـــا ـــدّره ـــا تــ�ــســنُّ ب ـــي ـــدن ـــــُد وال ـــُل؟! اأاأُْحـــــ�ـــــسَ ـــْغ ـــهـــا نُ عــلــيَّ وكـــانـــت كــــلُّ اأخـــاِق

ــه ــْرِف ــسَ ـــاِن و� م ـــزَّ ــِم ال ــك ــو عــلــى ُح الح�ْسُل؟!))(واأنْــ�ــسُ �سبيبَتَُه  يُلقي  ول  �سبابي، 

�سحته  �سلبه  الذي  الزمان  هذا  مثل  في  التجّمل  طرح  اإلى  داعيًا  خفاجة  ابن  ويقول 

و�سبابه)4(:

نـــي ــــي زمــــــــاٍن بَـــزَّ ـــُل ف ـــمُّ ـــج ـــت ـــاء؟!فـــيـــَم ال ـــبَ ـــنُّ ـــَة ال ـــــوَب الــ�ــســبــاِب وِحـــلـــي ث

)1(  ابن اإدري�س، �سفوان: زاد امل�سافر 1)1.

)2(  التطيلي، االأعمى: الديوان 111.

))(  احل�سل: ولد ال�سب. واالإل يف البيت االأول: احلربة.

)4(  ابن خفاجة: الديوان 178.
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كــــاآبــــٍة قــــنــــاِع  مــــن  اإل  ـــــُت  ـــــِري ـــــَع ـــكـــاء َف بُ ـــــيِّ  ُحـــــِل ــــن  م اإل  ــــُت  ــــل ــــِط وَع

وبمقارنة الن�سين يبدو التُِّطيلي اأكثر �سراحة في التعبير عن �سكواه وتبّرمه من ابن خفاجة، 

فهذا االأخير يكتفي بت�سوير حاله التي اآل اإليها معبراً عن تبّرمه بمفردات مثل: )بّزني، عريت، 

ه على مجموعة من المقارنات؛  عطلت(، على حين ال يكتفي التُِّطيلي بمثل ذلك، بل يقيم ن�سّ

ففي البيت االأول يقارن بين �سبابه ال�سابق وعجزه الحالي، وفي البيت الثاني يقارن بين اإقبال 

الدنيا عليه �سابقًا واإدبارها عنه الحقًا، ثم ينتقل في البيت االأخير من اإطار حياته ال�سخ�سية اإلى 

اإطار اآخر خارجي، فيقارن بين حاله وحال مخلوق اآخر ال ُيلحظ عليه تاأثير الزمان، وكاأنه 

يقول: لماذا اأنا ولي�س الح�سل؟!.

اأي�سًا الأنه ُي�ستت �سمل االأحّبة، فُيبعد ال�ساعر عّمن يتمنى قربه.  وقد ُي�ستكى من الدهر 

ويظهر في هذه الن�سو�س كيف تتعار�س رغبات ال�سعراء واأمانيهم مع مجريات الواقع، وهذا 

�سافي)1(: ما يخلق لديهم �سعوراً باالألم وعدم الر�سى. يقول الرُّ

ـــــاَل بـَـْيــنــنــا ـــاِء مـــا َح ـــْرع ـــَج ــا َغـــْيـــنَـــَة ال ــي هرا ف الدَّ نَ�ْستكي  فارِجعي  هر�سيٌء  الدَّ �سوى 

فرغبة ال�ساعر مقترنة ببقاء المحبوبة وقربها، ولكن ذلك ال ي�ستقيم مع واقع الحياة.

ويقول اأبو َبْحر �سفوان بن اإدري�س)2(:

يـَـغــ�ــّص في ــــري  َدْه ــــَب  َريْ اأ�ــســكــو  ـــى اهلل  ـــَن الــَعــدِّاإل ـــ�ـــسُ ـــْت األ ـــَم ـــَج ـــِه قـــد األْ ـــِب ـــواِئ ن

الهوى اإلـــى  الـــفـــوؤاِد  ــَم  ــْك ُح ــْت  َف ــرَّ �ــس هِدلقد  ال�سُّ اإلـــى  الــُجــفــوِن  ـــَر  اأم ــْت  �ــسَ ــوَّ َف كما 

اأكـــــارٍم عـــن  زحـــزحـــت  اأن  ـــا  ـــه راَع ــــا  ياأم َحــــدِّ ــى  ــل ع الـــقـــلـــوَب  َدلَّ  ـــُم  ـــُه ـــراُق ف

ـــَوًة ـــسْ ـــ� ـــــزداُد َق ـــــت ــم َف ــه ــي ــْلــِد؟اأُعـــاِتـــبُـــهـــا ف ــِر الــ�ــسَّ ــَج ــَح ــْل ــَت ِل ــْن ــايَ ــل ع ك ه اأجـــــَدَّ

ــْمــِلــنــا �ــسَ ــِف  ــي ــاأل ــت ب يـــومـــاً  وَعـــــــَدْت  ــنَّ ِمـــْن وْعـــِداإذا  ــسَ َفـــاألْـــِمـــْم ِبـــُعـــْرقـــوٍب ومـــا �

ــا ــن ــنَ ــْي بَ ــــَف  ــــوؤلِّ ت األ  ـــــَدْت  عـــــاَه ــمــْوءِل فــي الــَعــْهــد واإن  ـــــاَر الــ�ــسّ ـــرَت اآث ك ـــذَّ تَ

)1(  الر�سايف: الديوان 72.

)2(  ابن اإدري�س، �سفوان: زاد امل�سافر 29.
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نتيجة �سعي  الواقع مع رغباته؛  بتعار�س  ال�ساعر  اإح�سا�س  البيتين االأخيرين نالحظ  وفي 

الدهر في منع تحّقق اأمانيه في القرب، وكاأن الدهر يق�سد االإ�ساءة اإليه؛ فاإذا كان خيُر ال�ساعر 

في الوفاِء َغَدر، واإذا كان خيُره في الغدِر وفى، وهكذا.

ومن المظاهر االأخرى التي ُيحدد فيها ال�ساعر �سبب �سكايته من الدهر: تلك التي يتّهمه 

فيها بنثر �سلك الأندل�ص و�سعيه في خرابه، وهذه الن�سو�س على درجة كبيرة من االأهمّية؛ الأنها 

حتى  االأندل�سي  االأدب  بها  ا�ستهر  التي  والممالك  المدن  رثاء  ق�سائد  �سمن  تاأتي  ما  غالبًا 

مدنه،  بع�س  اأو  االأندل�س  حال  يرثي  اأن  بعد  فال�ساعر  ة،  الخا�سّ مالمحه  من  ملمحًا  غدت 

وي�سف ما اأ�ساب اأهله من ت�سريد وقتل، وما اأ�ساب مدنه من حرق و�سلب وخراب، ي�سرع 

المدن  رثاء  ن�سو�س  في  مّطرداً  لي�س  وهذا  جرى.  عما  الم�سوؤول  اأنه  على  الدهر  ي�ستكي 

والممالك، فثمة ن�سو�س ال ت�سع التبعة على الدهر، بل على تخاذل الم�سلمين وتهاونهم، 

اأو على ابتعادهم عن دينهم، اأو على الق�ساء والقدر، غير اأن ق�سمًا كبيراً منها ي�سع لومه على 

الدهر)1(. 

وهذه الن�سو�س - واإن كانت تدخل في مجال الرثاء - تفترق عنه في كونها ال تتعلق 

ب�سخ�س بعينه؛ بل بح�سارات واأماكن وملوك، وعلى الرغم مما توحيه من اأنها لي�ست اأمراً 

االأفراد  فرد من  اإذ هو  ُيعتقد،  مما  به  األ�سق  الأنها  اآثرنا جعلها كذلك؛  فقد  بال�ساعر  خا�سًا 

الذين وقعت عليهم محنة انتثار �سلك االأندل�س، وبحكم انتمائه اإلى هذا البلد فاإنه ي�ساركه 

كل ِمَحِنه. يقول حازم الَقرطاَجنِّي)2(:

ــًا ــسِ ــ� ــتَّ ــَن الأنــــ�ــــصَ ُم ــٌد قـــد لَــِبــ�ــسْ ــاه ــع ـــحـــاِرم ــــــٍة ِمــنــهــا واأ�ـــسْ ــــــِديَ فـــي ُغـــــرِّ اأنْ

ـــاَر بها ـــس اإيـــنـــا�ـــصٍ و� ــد  ــع ب ـــْت  ــــاِرفـــاأوَحـــ�ـــسَ ــــاأْوت ــــاً ب ــــوادِث َطــــّاب ــــح ــــْرُف ال �ــــسَ

ـــَب اأْدنــــــى مـــا َجـــنَـــْتـــُه نـــًوى ـــوائ ــت ن ــان ــــاِرك ــــك ــج اأف ــي ــي ــه اأْدنـــــــــى جـــنـــايـــاتـــهـــا ت

ـــــٍن ــى َزَم ــل ـــٍر بـــاأ�ـــســـنـــاٍن ع ـــف ــاِروَعــــ�ــــصُّ ُظ ــف ــاأظ ب ـــاٍن  ـــن ـــسْ اأ� َقــــــْرُع  اأو  َعـــ�ـــصَّ  قـــد 

)1(  لال�ستزادة ُينظر الزيات، عبد اهلل حممد: رثاء املدن يف ال�سعر االأندل�سي 441 - ))4.

)2(  القرطاجني، حازم: الديوان 46 - 47.
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ـــفـــاراً وغــــاَدَرهــــا ـــازَل اأ�ـــسْ ـــمـــن ـــقـــى ال ــاراأب ــف ــسْ ــَف اأ� ــل ــداً ح ــري ــس ـــان فــيــهــا � ــــْن ك َم

ـَرُهــْم ـــــاٍر فــ�ــســيَـّ ـــــاأْوك ـــوا كــطــيــٍر ب ـــان ـــــــواِرك اأْك ذاِت  ـــٍر  طـــي فـــــوَق  ـــم  ـــه ـــانُ زم

ــْم ــدُه ــاِه ــع ــــكــــاٍر م ــــُت مـــن بــعــِد اإنْ ــــَرْف تــذكــاريَع بعد  ــِطــبــاري  ا�ــسْ اأنــ�ــســى  ــْدُت  ــِك ف

ــا ـــكـــي لــمــعــرَفــِة الــعــهــِد الـــقـــديـــِم وم ــــارٍق طــاراأب اأنْــــكــــْرُت مــن َخـــْطـــِب دهــــٍر ط

ــا خل�ست م بــعــَد  ــي  ــ�ــس اأنْ مـــــواِرُد  ــيــبَــْت  رُق مـــن �ـــســـوٍب واأكـــــدار�ــسِ حــمــامــهــا الــــــزُّ

ـــُت بها ـــْم ـــِع نَ ُغـــــرٍّ  ــى  ــن ــُم ــل ل ــــــٍه  اأوج ــا ُغــــــرٍّ واأْعــــ�ــــســــاِركـــم  ــه ــل ــث ـــــــــٍن م فــــي اأزُم

ـــٌة لَ ـــدِّ ـــبَ ـــم انْــــتـَـــَحــــْت اأزمـــــــٌن بُــــْهــــٌم ُم ــــحــــاٍل واأطــــــــــــواراً بــــاأطــــواِر ث ــــــاًل ب ح

با�سمه  الت�سريح  على  ويلّح  الزمان،  اإلى  االأفعال  باإحالة  الن�س  يبداأ  الرابع  البيت  فمنذ 

واأرعبها،  النا�س  د  و�سرَّ ودّمرها،  البيوت  اأخلى  الذي  فهو  مقولته،  لتتاأكد  مراراً  وتكراره 

وعاث ف�ساداً في البالد، حتى اإن الناظر اإليها لم يكد يعرفها. 

وهذا اأبو المطرِّف بن ُعَمْيَرة ي�سكو الدهر في معر�س رثائه لجزيرة �ُسْقر، وي�سارك حازمًا 

في اإدانته)1(:

ــاً ــس ــِر� ــْع ـــت عــنّــا ُم ـــْن ـــا دهــــُر لــيــتَــَك ُك كــالــِحي ــــــٍه  وْج ـــَر  غـــي لــــَك  نــــرى  ل  اإذ 

ــــاِرِه ثــــم ل ــــك ــــم ـــــــــاَم ال ــــــــــــْدَت اأيّ ـــالـــِحاأْولَ ــــــوٍم �ـــسَ ــــاِد ي ــــي مــــي نــــرجــــوَك ف

ــٍر ــسِ ــا� ــــن ك ــٍة ِم ــن ــي ــغ ــسَ ــِحواأبـــــْيـــــَت غـــيـــَر � ــس كــا� ــمــِة  �ــســخــي ـــــْن  ِم اإلّ  وحــمــيــَت 

ــــا بــه ــــنّ ـــــِزٍل ُك ــــن مـــــن ــــي طـــافـــِحواأَزْحــــــتـَـــــنــــــا ع ــــالأمــــان ــــــلِّ عـــيـــ�ـــصٍ ب فــــي ِظ

ــه ــــــــٌك حــول ـــٌر، واأيْ ـــْق ـــسُ ــــا � ـــٌر، وم ـــق ـــسُ ــادِح� ــس � اأو  ــائــح،  ــ�ــس ب ــفــو�ــص  ــن ال تُــ�ــســلــي 

ـــــــص تـــخـــيَّـــرهـــا ِلـــِطـــيـــِب هـــواِئـــهـــا الـــفـــائـــِحاأر� ـــاء  ـــن ـــث ال اأرج  مــــن  عـــبـــقـــون 

)1(  هذا الن�س اأورده الزّيات نقاًل عن كتاب )اأبو املطرِّف حياته واآثاره( ملحمد بن �رصيفة، ومل اأ�ستطع العودة 

اإليه. الزيات، عبد اهلل حممد: رثاء املدن يف ال�سعر االأندل�سي 687 - 688.
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لــه ـــدو  ـــغ ي مــــا  وكــــــّل  الــنــعــيــم  )1(.واأرى  رائـــــِح  زوال  اإلـــــى  يــ�ــســيــر  ـــاً  ـــوم ي

ونالحظ منذ البيت االأول كيف اأن �سعف ال�ساعر ال ُيمّكنه �سوى من التمني الذي هو 

ر بحقائق االأمور. �سالح العاجزين عن الفعل، والعاجزين اأي�سًا عن التب�سّ

اأن  ن�ستطيع  الذي  فما  الدهر،  من  لل�سكوى  مختلفة  تلك حاالت  كانت  فاإذا   .. وبعد 

نخرج به عنها؟ لعل اأهم ما الحظناه افتقاد هذه الن�سو�س لقانون محّدد يحكم عالقة الدهر 

بما ي�سبب ال�سكوى، فالوا�سح اأن ال�ساعر قد يجعل من الدهر �سببًا الأي �سيء، مهم اأو غير 

اأو عند  بالظلم،  ال�شعور  اأو عند  المدن،  ُي�شتكى منه عند �شقوط  اأو كبير، فقد  مهم، �شغير 

ابتعاد االأحّبة، اأو غير ذلك. وهذا يذكرنا بمبحث العالقات من الف�سل الثاني؛ حيث الحظنا 

اأن الدهر ال يمتنع عن االرتباط باأي �شيء، من غير قواعد اأو �شروط خا�شة.

الدهر ـ الرمز: 

قد ال نعجب عندما ي�ستكي ال�ساعر من الدهر ب�سبب اإح�سا�سه بالظلم، اأو عندما يح�س 

اأ�شبابًا  االأمر  المدن؛ الأن لهذا  ال�شكوى منه في حال �شقوط  ب�شيخوخته، ولكننا نحار من 

وا�سحة ومحّددة ال ن�ستطيع اأن نقول اإن ال�ساعر ال يعيها؛ فهو يعرف اأن ثمة اأ�سبابًا اأخرى 

اأهم من الدهر اأ�شهمت في �شقوط المدن والممالك، فلماذا اآثر اإذن اأن ي�شتكي من الدهر في 

مثل هذه الحال؟

يبدو اأننا بهذا الت�ساوؤل نكون قد انتقلنا اإلى الحديث عن اأقنعة المعنى، يقودنا العجب من 

ُغ هذا العجب يقوم بناًء على المقارنة  �سكوى ال�ساعر من الدهر تحديداً دون غيره، وُم�سوِّ

بين �سكوى الدهر في ال�سعر الجاهلي، و�سكواه في ال�سعر االأندل�سي؛ ففي ال�سعر الجاهلي 

اإثارة مثل هذا ال�سوؤال؛ الأن الدهر اآنذاك كان محّماًل بمحتوًى عقائدي؛  اإلى  قد ال ن�سطر 

اآخر يكون قد عّبر  اأي �سيء  اأو  اأو االإماتة  اإلى الدهر فعل االإحياء  اإذ عندما ين�سب الجاهلي 

ال  الأنها  �سعرية؛  ن�سبة  في حينها  عّدها  يمكن  الن�سبة ال  مثل هذه  اأن  اأي  فعاًل؛  يعتقده  عما 

)1(  ابن خفاجة: الديوان 198 - 199.
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تّكون اأي انزياح عن الدرجة ال�سفر، وتكاد تتطابـق مع الحقيقة، فالجاهليون كانوا يعتقدون 

بقوله: ذلك  اإلى  الكريم  القراآن  اأ�سار  وقد  فيها.  ويوؤثر  حياتهم  ُي�سيِّر  الذي  هو  الدهر  باأن 
 

.)1({ }

كان  الذي  االعتقاد  قّو�س  قد  االإ�سالم  الأن  مختلفة؛  فالحال  االأندل�سي  ال�سعر  في  اأما 

لنا  يحق  فاإذا كان هذا كذلك  اهلل.  الدهر، وجعله مخلوقًا كغيره من مخلوقات  عن  �سائداً 

معه،  الجاهلي  وتعامل  الدهر  مع  االأندل�سي  تعامل  بين  بت�سابه  ن�سعر  عندما  نعجب  اأن  اإذن 

هذه  اإلى  العقائدي  ومحتواه  الدهر  بين  التالزم  با�ستمرار  ذلك  تعليل  المنطقي  غير  من  اإذ 

هذا  في  له  نعر�س  الذي  ال�سكوى  بمبحث  يتعلق  ال  االأمر  وهذا  زمنيًا.  المتقّدمة  المرحلة 

الف�سل فح�سب؛ بل يتعداه لي�سمل كل الن�سو�س التي يظهر فيها الدهر فاعاًل؛ الأن الفاعلية 

مقترنة بالوعي نف�سه. 

اإننا نميل اإلى القول باأن هذا الدهر الذي ظهر في مجمل تلك الن�سو�س لم ُيق�سد بذاته، 

بل اإنه قناع لدالالت اأخرى يحيل اإليها مو�سوع الن�س وال�سياق الذي ينتمي اإليه الدهر؛ اأي 

اأن ال�ساعر لم ُيِرد المعنى المبا�سر لّلفظة، واأراد دالئل اأخرى ُيعدُّ الدهر مفتاحًا لها. والفرق 

بين الدهر هنا والدهر في مبحث المعاني من الف�سل الثاني: هو اأنه هناك لم يكن ثمة م�ساحة 

وا�سعة بين الدهر ومعناه الذي يدل عليه، واأن العالقة بينه وبين معناه عالقة اإ�سارية وا�سحة 

وغير متعّددة، وكاأن ثمة تالزمًا بينه وبين معناه. اأما هنا فالم�سافة بين المعنى والدهر م�سافة 

عالقة  لي�ست  ورمزه  الدهر  بين  فالعالقة  الن�س،  يثيرها  متعّددة  معاني  ت�سم  عري�سة  وا�سعة 

الوجه الداللي الذي نختاره  اإ�سارية وا�سحة ال بديل عنها، بل هي عالقة غًنى داللي، وما 

ونرى الدهر رمزاً له اإال اأحد المعاني المحتملة التي من الممكن اأن ناأخذ بها اأي�سًا. 

في  الرمز  »واآية  بقوله:  للرمز  الداللي  الثراء  اإلى  نا�سف  م�سطفى  اأ�سار  اأن  �سبق  ولقد 

الق�سيدة لي�ست نوعًا من المالءمة بين تلك ال�سور الراهنة والدالالت المجتلبة، ولكن اآيته 

اأنك اإذا قلت بهذا التف�سير ظللَت تحن اإلى تجاوزه دون التوقف التام عنده«)2(.

)1(  اجلاثية: 24.

)2(  نا�سف، م�سطفى: ال�سورة االأدبية )16.
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يلغي  اإذ  الم�سكلة)1(؛  ن�سف  لنا  يحل  العقائدي  من محتواه  ُفّرغ  قد  الدهر  اإن  والقول 

التعار�س بين الوعي الديني االإ�سالمي ونمط العالقة بين ال�ساعر والدهر، وهذا ين�سجم اأي�سًا 

مع بنية المجتمع الذي يعي�سه ال�ساعر، والح�سارة التي ينتمي اإليها؛ فال�ساعر واإن ن�سب اإلى 

الدهر اأفعااًل ال ينبغي اأن ُتن�سب اإليه ـ بح�سب الوعي الديني ـ ال يفعل ذلك عن اعتقاد �سابق 

بقدرة الدهر على الفعل؛ الأن هذا التالزم بين الدهر والفعل ما هو اإال تالزم �سعري، تتحّقق 

�سعريته في انزياحه عن الحقيقة التي يمكن عدها الدرجة ال�سفر التي تحّدث عنها النقاد، 

النثر العلمي، الذين  اأو  التعبير المنزاح عن الكالم العادي  اأن ال�سعرية تتحّقق في  حين راأوا 

جعلوهما كالمعيار لل�سعرية، وكّلما كان االنزياح اأبعد عن هذه الدرجة كانت ال�سعرية اأكثر 

تحققًا)2(.

ومن الممكن اأن نح�سر الوجوه الداللية للدهر فيما يلي:

ثمة كثير من الن�سو�س تنحي بالالئمة على الدهر في كل ما ي�سيبها من ظلم وحيف، ال 

الأنها تعتقد حقًا م�سوؤوليته عن ذلك؛ بل الأنها اأرادت به ظرفاً كبيراً يت�سع زمانياً ومكانياً ودللياًً 

معنى  عن  يختلف  هنا  والمراد  والثقافية.  والقت�سادية  وال�سيا�سية  الجتماعية  الأحوال  لي�سمل 

)الع�سر( الذي �سبق اأن اأ�سرنا اإليه في مبحث المعاني من الف�سل الثاني، ومرد االختالف اإلى 

اأن هذا المعنى اأكثر �سمواًل واأغور عمقًا، الأنه لي�س حدوداً لالأحوال االجتماعية اأو ال�سيا�سية 

اأو غيرهما كالمعنى ال�سابق، بل هو ـ اإ�سافة اإلى ذلك ـ ينظر اإلى هذه االأحوال في حركتها 

وعالقتها بع�سها ببع�س وتاأثيرها في االإن�سان الذي يعي�سها، وينظر اإليها اأي�سًا على اأنها اأ�سباب 

مبا�سرة لكل تغّير يوؤثر على االإن�سان، وهذا يعني اأن ثمة اإدانة خفية للذين يفتر�س اأن تكون 

بيدهم مقاليد ت�سيير هذه الظروف، وهم الحكام واأهل االأمر والنهي في البالد. 

ولعل في الن�س القادم لالأعمى التُِّطيلي ما يدل على ذلك، فاالأبيات �سكوى �سريحة اإلى 

اهلل عز وجل من ظلم )�سروف الزمن(، وفيها ب�سط لمظاهر الحيف التي ي�سعر بها ال�ساعر، 

)1(  الن�سف االآخر يحله النظر اإىل الدهر من حيث هو بنية �سعرية، وهذا ما ب�سطناه يف املبحث االأخري من هذه 

الدرا�سة؛ فباجتماع القول برمز الدهر وتفريغه من حمتواه العقائدي، مع النظر اإليه بنيًة �سعرية: تنجلي م�ساألة 

ال�سبه الظاهري بني الدهر يف ن�سو�س ال�سعر اجلاهلي، والدهر يف ن�سو�س ال�سعر االأندل�سي.

)2(  اإيغلتون، تربي: نظرية االأدب 16 - 17 ووي�س، اأحمد حممد: االنزياح )11 - 117.
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ة، بل هي بين بين، اأو هي في الحد  و�سنالحظ اأن هذه المظاهر ال ِهَي عاّمة وال هي خا�سّ

الذي يلتقي فيه العام بالخا�س)1(:

ــِه ــي ف ـــُن  ـــح ن الــــــذي  ـــكـــو  اأ�ـــس اهلِل  الأ�ـــســـىاإلــــــى  ــــُه  ــــْن م ــــُه  ــــِن ــــْه ــــنَ يُ ل  اأ�ـــــســـــًى 

ـــه ـــاُع ـــي ـــسْ ــــــرَّ اأ� ــــــتَ ـــُم واْغ ـــل ـــظ ـــتـــكـــىفــ�ــســا ال ُمـــ�ـــسْ ول  ـــاٌث  ـــغ ـــت ـــس ـــ� م ول 

ـــم ـــِه ـــِه ـــوي ـــْم ـــتَ ـــذاو�ـــــســـــاَد الـــــّطـــــغـــــاُم ب ك اإلّ  ـــــــــرزء  ال ــــــدُح  ــــــْف يَ ــــــل  وه

ــات ــك ــِح ــسْ ــ� ــُم ـــــَن ال ــحــمــ�ــصَ ِم ـــــٌك كــــالــــبـُـــكــــاومــــــاذا ب ـــــح ـــــسَ ـــــه � ـــــنّ ـــــك ول

ـــــاً  ـــــاِدح ف ــــَلــــنــــا  حــــمَّ ــــــوُم  ــــــي ال ـــــه وانــــتــــَظــــْرنــــا غـــداوذا  ـــْعـــنـــا ل َخـــ�ـــسَ

ـــْرِف الــزمــاِن ـــسَ ــي عــلــى ُحــكــِم � ــ�ــس ــْغ ــىونُ ــس ــ� ــَغ ــــُر ال ــــْم ــــِح َج ــــواِن ــــج وبــــيــــَن ال

ـــــــــــٍة ـــــــــْن ُدولَ ــــحــــقِّ ِم ــــل ـــدى ولبـُــــــــــــدَّ ل ـــُه ـــي ال ـــي ـــْح ـــال وتُ ـــسّ ـــ� ـــمـــيـــُت ال تُ

فالخا�س الذي يوؤلم ال�ساعر يمتلك عموميته من اإح�سا�س االآخرين به، وعلى الرغم من 

اأن االأبيات تعلل �سكواها باالإح�سا�س بالظلم وكثرة الف�ساد وقّلة المنجدين، فاإنها تتهم الدهر 

حقًا  العتقاده  اأو  الحقيقية،  باالأ�سباب  ال�ساعر  لجهل  هذا  ولي�س  الزمان(،  )�سرف  بذلك 

بم�سوؤولية الدهر؛ الأنه ي�سير اإلى البديل الذي يجب القيام به للخروج على هذا الظلم حين 

يقول في البيت االأخير: )البد للحق من ُدولة(. وهذه اإ�سارة وا�سحة اإلى �سرورة التغيير وعدم 

الركون واال�ست�سالم، ونالحظ ا�ستخدامه الدقيق لكلمة )ُدولة(، وكاأنه ي�سير اإلى نظام حكم 

جديد. واإذا علمنا بعد ذلك كله اأن هذه االأبيات قيلت في تحري�س اأهل اإ�سبيلية على رجٍل 

ح باعترا�سه على  ع�سوف، ا�ستطعنا اأن نفهم المراد من الدهر فيها، فال�ساعر لم يكن لي�سرِّ

مجمل االأحوال ال�سائدة، وباإدانته الأ�سخا�س بعينهم ينتمون اإلى الدولة الحاكمة، ولذلك اآثر 

اإدانة الدهر ليكون هذا بدوره رمزاً على الظروف المحيطة بال�ساعر، وبالقائمين على خلق 

مثل هذه الظروف.

)1(  التطيلي، االأعمى: الديوان 1 - 2.
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وهذا ن�سٌّ اآخر الأبي العبا�س اأحمد بن طالوت الَبَلْن�سي يقول فيه)1(:

ــْه ــي ــِف الــ�ــسَّ الـــزمـــاِن  ذا  ِمـــن  َعـــاِذلـــي  يـُـــْعــــلــــي َجــــــُهــــــوًل ويــــحــــطُّ الــنــبــيــْهمـــن 

ـــــَن ُحــــلــــى ِذلَّـــــــٍة ـــــّدي ــــصَ ال ــــ� ــــب ــــد األْ ــْه ق ــي ــق ــف ـــه ال ـــي ـــــَب ف ـــــراه فــــيُــــْرِهــــُب ال

فالذي قادنا اإلى عد الدهر رمزاً هاهنا هو البيت الثاني؛ وفيه اإ�سارة وا�سحة اإلى الظروف 

ر النا�س  االجتماعية وال�سيا�سية ال�سائدة، فال�ساعر بعد اأن اأجمل �سكواه من الدهر باأنه ال يقدِّ

اإلى مراده الحقيقي، فقد  الثاني فاأعطانا مفتاحًا نلج من خالله  حق قدرهم، عاد في البيت 

من  اأكثر  يحتمل  فالبيت  وجوه،  عدة  من  والفقيه،  الراهب  بين  بالعالقة  الدهر   لظلم  مثَّل 

النحو  البيت على  قراءة  الن�سراني كانت  الدين  الراهب هو رجل  اأن  اإلى  فاإذنا ذهبنا  قراءة؛ 

البيت  في  الفقيه«، وتكون  فيه  الراهَب  »فيرهب  اأو  الفقيه«،  فيه  الراهُب  »فيرهب  التالي: 

اإ�سارة اإلى خ�سية الفقيه من الراهب، على خالف مقت�سى الحال في دولة تقوم على اأ�سا�س 

الدين االإ�سالمي. واإذا ذهبنا اإلى الداللة المجازية في )الراهب( عددناه حينها بمعنى العابد 

المن�سرف اإلى طالعة اهلل وعبادته، وعندئذ يكمن ظلم الدهر في اأن العابد يخ�سى الفقيه.

ونحن نعلم اأن عهد المرابطين والموحدين قد امتاز بعلو قدر الفقهاء وت�سرفهم في كثير 

من اأمور الدولة، وهذا ما يعني اأن البيتين فيهما اإ�سارة وا�سحة اإلى االعترا�س على الظروف 

النحو.  تنحو مثل هذا  الظروف  اعترا�سًا على من جعل هذه  اأي�سًا  يت�سمن  ال�سائدة، وهذا 

ولو عدنا اإلى الن�سو�س التي ا�ست�سهدنا بها عندما تحدثنا عن ال�سكوى من الدهر لالإح�سا�س 

ب�سياع الحظ، لوجدنا اأن جّلها ي�سلك الطريق ذاتها. 

تدفع  التي  العوامل  اأهم  من  يكون  قد  الذي  الخوف  اأثر  اإلى  ن�سير  اأن  المهم  من  ولعل 

ال�ساعر اإلى التورية بالدهر عن الحكام، فال�ساعر ال ي�ستطيع دائمًا اأن ي�سير باإ�سبعه اإلى الخطاأ 

اأو اإلى مرتكبه؛ الأنه قد يكون �سادراً عن الحاكم اأو عن حا�سيته، فيخاف من ن�سبته اإليهم، 

وجراأته.  �سراحته  على  العقاب  مغبَّة  اإلى  يتعّر�س  ال  كي  الدهر  من  ال�سكوى  ُيوؤِْثر  ولذلك 

واأقرب مثال على ذلك تلك االأبيات التي ُوجدت في جيب الفازازي بعد موته، ي�سير فيها 

)1(  ال�سلفي: اأخبار وتراجم )).
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اإلى ان�سغال الوالة باللهو والمدن االأندل�سية ت�سقط تباعًا بيد العدو، فقد قيل عن هذه االأبيات 

اإنها رفعت اإلى والي بلدته، فقراأها ثم قال: »�سدق رحمه اهلل تعالى، ولو كان حّيًا ل�سربت 

لو كان حيًا! وهذا  بالموت  ال�ساعر، ثم توعده  اإليه كيف اعترف ب�سدق  فانظر  عنقه«)1(. 

يوؤكد خوف ال�سعراء من الوالة اإذا �سّرحوا بن�سبة الخطاأ اإلى اأهله. 

وقد اأ�سار ابن عبدون اأي�سًا في ر�سالته اإلى اأن الحاكم قد ي�ستحي من محا�سبة المرابطي، 

وقد ت�ستحي العامة اأي�سًا من ال�سكوى منه)2(. ولكن ال�سوؤال المهم: هل ي�ستحون حقًا من 

محا�سبته اأم يخافون؟..

ر تدهور حال االأدباء وال�سعراء اإال �سورة  وما ال�سكوى من الدهر في الق�سائد التي ت�سوِّ

�سادقة لهذا االأمر، فال�ساعر في الحقيقة ي�سكو من الوالة وال�سا�سة الذين ال يقّدرون ال�سعر 

واالأدب حق قدره، ولكنه يخاف اأن يقول ذلك، فيحيل الخطاأ اإلى الدهر، واالأمر نف�سه يقال 

في ال�سكوى من االأو�ساع االجتماعية وال�سيا�سية.

ي�سبح  ُم�سبِّبها، فال  اإلى  ال�سائدة  االأو�ساع  فيتجاوز  االأمام  اإلى  الرمز خطوة  يتقدم  وقد 

الدهر عندئذ رمزاً لظرف وا�سع ي�سمل مثل هذه االأو�ساع ويحيلنا اإلى اأ�سبابها، بل يغدو رمزاً 

لل�سلطة وللقائمين عليها. وهذا المعنى للدهر يكثر في نمطين للن�سو�س:

اأو  بعينها  فال�ساعر عندما يرثي مدينة  المدن والممالك؛  النمط االأول هو ن�سو�س رثاء 

عندما يعلِّل �سياع االأندل�س كله، البد اأنه يعلم في دخيلة نف�سه اأن ثمة اأ�سبابًا بعينها هي التي 

اأدت اإلى هذا ال�سياع، لعل اأهمها واأكثرها و�سوحًا �سعف الدولة وعدم قدرتها على الدفاع 

عن مدنها، وان�سغالها بالفتن الداخلية والتعّلق بنعيم الحياة، ومع و�سوح هذه الق�سية فاإننا 

قّلما نجدها �سراحة في الن�سو�س. يقول اإبراهيم بن خلف بن َفْرَقْد العامري))(:

ِفـــَطـــْن ذو  ــــٌز  ــــِج ــــْن ُم ـــِعـــٌد  ُمـــ�ـــسْ ــــْناأل  ــــِت ــــٍن َه ــــعــــي ــــــٍع َم ــــــدْم ــــي ِب يُــــبَــــكِّ

ــــرًة ـــــــصٍ حــــ�ــــسْ ـــــــ� ـــــــَدلُ ــــــَرة اأَنْ الــــزمــــن جــــــزي حـــــقـــــود  مـــــن  غـــــالـــــب  ول 

)1(  املّقري: نفح الطيب 467/4.

)2(  ابن عبدون: ثالث ر�سائل يف اأدب احل�سبة واملحت�سب 16.

))(  ابن اخلطيب، ل�سان الدين: االإحاطة يف اأخبار غرناطة 66/1).

Dahr_Andalusi_Book.indb   216 1/7/10   11:54 AM



217

ـــــفـــــاً ــــــهــــــا اآ�ـــــسِ ـــــــدُب اأطــــــالَ ـــــــن ــــــْنوي ــــي مــــن الــ�ــســعــر مــــا قــــد َوَه ــــرث وي

ــى ــام ــت ــي جن)1(ويـــبـــكـــي الأيـــــامـــــى ويـــبـــكـــي ال ال�سَّ ذوات  الــحــمــاَم  ــحــكــي  وي

ــٍج ــس � ـــكـــوى  �ـــس اهلِل  اإلــــــى  ـــْنويـــ�ـــســـكـــو  ـــَل ـــَع ـــَل ال ـــب ـــرِّ ق ـــس ـــ� ــــوه فــــي ال ــــدع وي

ـــــْنوكــــانــــت ِربــــــاطــــــاًَ لأهــــــــِل الـــتُّـــقـــى ـــــَوثَ ــــــــِل ال ــــاطــــاً لأه ــــن فــــعــــادت َم

ـــقـــى ـــتّ ـــــــــِل ال ـــــت مــــــعــــــاذاً لأه ــــدْنوكـــــان ــــم ي فــــ�ــــســــاَرت َمـــــــــاذاً ِلـــــَمـــــْن ل

ـــدا ـــِع ـــًجـــى فـــي ُحــــلــــوِق ال ــْن وكـــانـــت �ـــسَ ــج ــت ــح ـــا م ـــه ـــال ـــم م ـــه ـــى ل ـــح ـــس ـــاأ� ف

فعّلُة ال�شقوط اإذن هي حقد الزمان كما ي�شير البيت الثاني.

ندي الم�سهور اأكثر و�سوحًا في اتهامه الدهر، اإذ يقول)2(: ون�س اأبي البقاء الرُّ

نـُــْقـــ�ـــســـاُن تـــــمَّ  مــــا  اإذا  �ــــســــيٍء  ـــلِّ  ـــك ـــاُنل ـــ�ـــس ـــ�ـــصِ اإنْ ــِب الـــَعـــْي ــي ــط ـــا يـُـــَغــــّر ب ف

دوٌل �ـــســـاَهـــْدتُـــهـــا  ــا  ــم ك الأمــــــــوُر  ـــي  ــــــــاُنه ــــُه اأْزم ــــاءتْ ــــــٌن �ــــس ه زم ــــرَّ مــــن �ــــس

ــٍة ــَغ ــاِب ــس ـــمـــاً كــــلَّ � ق الــــدهــــُر َحـــْت ـــاُنيـُـــمــــزِّ ـــسَ ـــْر� وُخ ـــرِفـــيّـــاٌت  مـــ�ـــسْ ـــْت  ـــبَ نَ اإذا 

ـــٌة ع ـــوَّ ـــنَ ـــــــــواٌع ُم ــــِر اأن ــــده ـــــــــزاُنَفــــجــــاِئــــُع ال ولـــــلـــــّزمـــــاِن َمـــــ�ـــــســـــّراٌت واأح

ـــهـــا  نُ ـــهـــوِّ ـــــحـــــواِدِث �ــــســــلــــواٌن يُ ـــــل ــــاِم �ـــســـلـــواُنول ــــالإ�ــــس ومـــــا لـــمـــا َحــــــلَّ ب

لـــُه عـــــــزاَء  اأمـــــــٌر ل  الــــجــــزيــــرَة  ـــهـــاُندهـــــى  ــــــــــٌد وانـــــهـــــدَّ ث ـــــُه اأُُح َهـــــــوى ل

ــــــاُنقــــواعــــٌد كـــــّن اأركـــــــــاَن الــــبــــاِد فــمــا  اأرك ـــبـــَق  ت ـــم  ل اإذا  الـــبـــقـــاء  ــى  ــس ــ� ع

ـــي الــــدهــــِر َمـــْوعـــظـــٌة ــــه ف ـــًا ول ـــاف ـــا غ يــقــظــاُن ي فـــالـــدهـــُر  ـــنـَــٍة  �ـــسِ فـــي  ُكـــنـــَت  اإن 

والغريب اأن الرندي قد جعل �شقوط االأندل�س في البيت الثالث اأمراً ال مفر منه، وقد �شبق 

اإلى علة ذلك بقوله: »ولكن ال�ساعر جعل من قناعته بهذه الحتمية  اأ�سار ر�سوان الداية  اأن 

)1(  وردت يف االإحاطة )االأيام(؛ وال�سواب ما اأثبتناه نقاًل عن الزيات لي�ستقيم املعنى والوزن. الزيات، عبد اهلل 

حممد: رثاء املدن يف ال�سعر االأندل�سي 697.

)2(  الرندي، اأبو البقاء: �سعره 4)1 - 140.
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و�سيلة لتبرير االنهيار االأندل�سي، ولعله وّرى بذلك عن االإ�سارة اإلى اأي اأحد باعتباره ال�سبب 

في هذا االنهيار«)1(. نعم.. لقد اتهم ال�ساعر الدهر وهو يريد اأحداً اآخر حا�سراً في ذهنه، 

وهذا ما يفر�سه منطق الواقع والن�س.

ولقد تنّبه اأي�سًا الطاهر مكي اإلى هذه الم�ساألة حين ناق�س ن�سو�سًا البن حزم وابن �ُسَهْيد؛ 

اأن بع�س  المدن والممالك، وقد راأى  التعبير قديم في �سعر رثاء  النمط من  اأن هذا  يبدو  اإذ 

ال�سعراء »لي�ست لديهم القدرة على اإدانة اأحد، فاآثروا ال�سالمة ورّدوا كل �سيء اإلى القدر«)2(. 

اإلى  االإ�سارة  عن  بالدهر  التورية  اإلى  هوؤالء  دفع  الذي  هو  الخوف  الأن  مقبول  تعليل  وهذا 

القديم  والخوف  البلد.  في  والنهي  االأمر  باأ�سحاب  مبا�سرة  تتعّلق  التي  الحقيقية  االأ�سباب 

الذي تحّدث عنه الطاهر هو ذاته الخوف الذي دفع �سعراء العهد المدرو�س اإلى اإدانة الدهر 

في  �سلبية  ومن  للواقع،  مفارقة  من  ذلك  في  ما  يخفى  وال  غيره،  بم�سوؤولية  الت�سريح  دون 

مواجهة االأخطار والك�سف عن اأ�سبابها الحقيقية، ومن تحجيم للوعي االإن�ساني في عالقته 

بواقعه.

فيها  ي�ستكي  التي  تلك  الحاكم  اإلى  الرمز  فيها  يتجه  التي  الن�سو�س  من  االآخر  والنمط   

اأ�سباب  فلالعتقال  االعتقال؛  مثل  لها،  الم�سّبب  هو  الحاكم  كان  بعينها  ق�سية  من  ال�ساعر 

وا�سحة يعلمها المعتَقل تمام المعرفة؛ الأنه من اأجلها اقتيد اإلى �سجنه، ولكنه - ويا لالأ�سف- 

ال ي�سّرح بهذه االأ�سباب، ويميل اإلى الدهر فيجعله مدانًا لت�سبُّبه بدخوله اإلى ال�سجن. يقول 

ة))(: ابن باجَّ

ــي ــال ــــْمــــَت ح ــــَك يــــا يــــزيــــُد َعــــِل ــــلَّ ــــَع ــُتلَ ــي ــق ل قــــــْد  خــــطــــٍب  اأيَّ  ـــم  ـــل ـــع ـــتَ َف

بــي ــــا  م ـــِل  ـــمـــث ب ـــُت  ـــي ـــق ب اإن  ــــــــــَي  ــُت واإنِّ ــي ــق بَ اأن  ـــيـــالـــي  الـــّل ــــِب  ــــَج َع ـــن  ـــِم ف

ـــاُء بـــْخـــٍت ـــق ـــس ــــقــــوُل الـــ�ـــســـامـــتـــون � ــُتي ــي ــق ــس ـــُر الـــ�ـــســـامـــتـــيـــن لــــقــــْد � ـــم ـــع ل

ــــُم الأمــــــــــاُن ِمــــــَن الـــّلـــيـــالـــي ــــده ــــن ــُتاأع ــي ــمــق ـــــُن ال َم ـــــزَّ ـــالـــمـــُهـــم بـــهـــا ال و�ـــسَ

)1(  الرندي، اأبو البقاء: �سعره 89.

)2(  مكي، الطاهر اأحمد: درا�سات اأندل�سية يف االأدب والتاريخ والفل�سفة 220.

))(  املقري: نفح الطيب 7/)2.
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ـــَقـــْوا ـــــا يــــــــــْدروَن اأنـــــهـــــُم �ـــســـيُـــ�ـــسْ ــُت وم ــي ــق ــسُ ــــد � ـــى ُكــــــــرٍه بــــكــــاأ�ــــصٍ ق عـــل

االتهام  اإ�سبع  ابتعاده عن مد  لل�ساعر  ن�سّوغ  اأن  الن�سو�س  ن�ستطيع في مثل هذه  وربما 

تجاه �سخ�س بعينه؛ لخوفه على نف�سه، فهو ما يزال طريح محب�سه، وخروجه متعّلق بر�سى 

اإغ�سابه، بل ربما الحكمة كّلها  اإلى  اأن ي�سعى  اإليه، ولي�س من الحكمة في �سيء  اأدخله  من 

تكمن في االعتذار منه والتقّرب اإليه)1(.

النمط  ال�سكل عن  ويفترق هذا  لها،  تحديد  الظروف من غير  على  دااًل  الدهر  يكون  وقد 

االأول في اأن هذا ال يتحدد بالظروف ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية والثقافية، بل هو 

لفظ عام ذو دللة عامة وغير وا�سحة؛ كما نقول االآن في حياتنا اليومية: اإن الظروف منعتني عن 

المجيء في الموعد، اأو اإنها حالت دون التقائي ب�سخ�س ما، اأو ما �سابه ذلك. ويغلب على 

هذا المعنى اأن يكون خاليًا من البعد ال�سيا�سي، فلي�س فيه اأيَّة اإدانة، وبالتالي فهو ال ي�سير اإلى 

من هم وراء هذا الو�سع ال�سيا�سي. و�سبب ذلك يعود اإلى اأن اأغلب الن�سو�س التي تدل على 

هذا المعنى تكاد تقت�سر على الق�سايا ال�سخ�سية لل�ساعر، مثل ناأي االأحبة وابتعادهم، كهذا 

الن�س الأبي عبد اهلل محمد بن �َسِبيه)2(:

ـــــــــواِك َح ـــــــــُم  ـــــــــْي َم اأُ ــــــا  ي حــــــــيٌّ  ـــوِن َحــــــواِكهلل  ـــغـــ�ـــس وَحــــمــــائــــٌم فـــــوق ال

ـــيـــتُـــُه ـــد اأُنْـــ�ـــسِ ـــا كـــنـــُت ق ــــي م ــــِن ــــرنَ ــــِر مــــن �ـــســـكـــواِكاأْذَك ــــده ـــِم هـــــذا ال ـــدي ـــق ل

ـــى الـــزمـــاِن َوَمــــن �سكا اإل ــاِك اأ�ــســكــو الـــزمـــاَن  ــ�ــس ــــزمــــاِن ف ــــاِن اإلـــــى ال ــــّزم نَـــَكـــَد ال

فال�ساعر في هذا الن�س قد اأذكرته الحمائم )باأُميم(، فعدل اإلى الدهر ي�سكو منه واإليه ما 

فّرط في حقه؛ اإذ ناأى به عنها. وال اأظن اأننا �شنلبث كثيراً، ونحن نقراأ االأبيات، حتى ن�شل 

اإلى الداللة التي تكمن خلف الدهر؛ اإذ يبدو اأنه قرين الظروف العامة، ومن غير المعقول اأن 

يحمل اأية داللة �سيا�سية قريبة اأو بعيدة؛ الأن بعد االأحبة ق�سية ذاتية تمامًا، وخا�سة باأحا�سي�س 

ال�ساعر وحده.

)1(  ومن الن�سو�س التي تدل على هذه الداللة للدهر ن�ّس ملحمد بن عبيد اهلل التجيبي. املراك�سي، ابن عبد 

امللك: الذيل والتكملة 6/6)).

)2(  ابن االأبار: حتفة القادم )4.
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وهذا ن�س اآخر البن االأبَّار ي�سكو فيه الدهر الذي اأبعده عن اأهله واأحبته)1(:

ـــهـــُجـــوِع ـــي عــلــى َعـــــــَدِم ال ـــف ـــسَ ــــــوِعاأيـــــا اأ� ــــــرب ــــــِة وال وفـــــــقـــــــداِن الأحـــــــبَـّ

ـــــُد الـــــّرزايـــــا ـــــُه ي ـــــْت َق ـــــزَّ ـــي َم ـــل ـــْم ـــسَ ــــوِعو� ــــّدم ـــَم بَــــْعــــَدهــــا �ـــســـمـــُل ال ـــَظ ـــن ـــيُ ل

ــي ــال ــي ــل ـــَع ال ـــن ـــِع؟اإلــــــى َمـــــن اأ�ـــســـتـــكـــي �ـــسُ ـــجـــمـــي َق الـــــحـــــيِّ ال ــــــرُّ ــــــف ـــا وت ـــن ب

ــداً ــم ـــن الــقــلــَب بــــالــــّزفــــراِت ع ـــَدْع ـــسَ ــــِع� ــــِدي ــــسَّ ــــ� ال ــــِب  ــــْل ــــق ــــل ل هلَل  ــــا  ــــي ف

ـــي ـــزوح ــــّي عــــن اأهــــلــــي نُ ــــَل ـــقُّ َع ـــسُ ـــ� ـــي يَ ـــزوع ـــــي ن ـــــن ـــــــى َوَط ـــي اإل ـــن ـــب ـــِل ـــغ وي

ويلتقي هذا الن�س مع �سابقته في اأنهما يقّدمان حااًل من االألم الذي يعي�سه ال�ساعر ب�سبب 

الناأي بحكم كونه  الدهر م�سوؤواًل عن هذا  الن�سين يجعل  بعده عمن يحب ويهوى، وكال 

اأّية  له  لي�ست  الجميع(  الحي  )وتفّرق  الثالث:  البيت  في  وقوله  العامة.  الظروف  على  دااًل 

داللة خا�سة بالعهد المدرو�س؛ اأي اأنه ال يحمل بعداً خا�سًا ذا طابع �سيا�سي، فهو ق�سية عامة 

باإن�سان ُمحّدد هو ال�ساعر، وقد يكون �سبب  اإن�سانيًا وخا�سة �سعريًا؛ الأنها في الن�س تتعّلق 

البعد انتقال اأهل المحبوب طلبًا للرزق، اأو رّبما لتغيير الم�سكن، فالعلل اإذن كثيرة، وكّلها 

تقع تحت عنوان )الظروف العامة(، ولكن �سريطة اأن ن�ستثني منها – في اأغلب االأحيان – 

الواقع ال�سيا�سي.

وربما كان الدهر قرين )قانون الحياة(، اأو ما اأطلق عليه ح�سين خريو�س )ال�سرورة الكونية( 

اأو )�سرورة الواقع()2(. وفي معظم الن�سو�س التي تحتمل هذا المعنى نالحظ اأن االأحداث 

واالأفعال التي تن�سب اإلى الدهر، تعر�س على اأنها �سرورات جبرية ت�ستلزمها قوانين الكون، 

ويظهر فيها الت�ساوي بين كل �سيء في خ�سوعه للدهر. ويقل في مثل هذه الن�سو�س الدعاء 

اأو ما �سابه ذلك، وي�سري بداًل منه اال�ست�سالم واالنقياد في مجمل  اأو مقارعته  على الدهر 

االأبيات. 

ولكي يّت�سح هذا المعنى، ويت�سح اأي�سًا الفرق بينه وبين المعنى ال�سعري للدهر، �سنقارن 

)1(  ابن االأبار: الديوان )6).

)2(  خريو�س، ح�سني يو�سف: ابن عبدون وق�سيدته الرائية )الب�سامة( 114.
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بين ق�سيدتين البن عبدون ت�ستاأثر كل منهما باأحد المعنَيين، و�سنثبت الق�سيدتين كاملتين ـ 

على طولهما ـ ليتحقق لنا المراد من المقارنة بينهما. وقد اخترنا الق�سيدتين من بحر واحد 

)الب�سيط(، ومو�سوع واحد تقريبًا هو الرثاء، ول�ساعر واحد؛ لنبعد اأي �سك في اإمكانية تاأثير 

اأيٍّ من هذه االأمور الثالثة في اختالف معنى الدهر بين الق�سيدتين.

َراج، وفيها يظهر  الق�سيدة االأولى قالها ابن َعْبدون في رثاء الوزير الفقيه اأبي مروان بن �سِ

الدهر بمعناه ال�سعري؛ يقول)1(:

فــاد ول  واٍق  ل  ـــوُت  م ــا  ي مــامــنــَك   - البادي1  ــي  وف ــقــاري  ال فــي  حكُمك  الحكُم 

فا  اآخـــريـــن  ـــــر  واأخِّ ــاً  ــس ــا� اأن م  قـــدِّ   - ــهــادي2  ال عــلــى  الــحــادي  ـــــْوِرَد  َم ــا  ي عليك 

ــْق  اأَِف ال�سباِب  ليِل  في  الفكر  نائَم  يا    - ــادي)  ــهــى ب ــنُّ ـــــِق ال ــي اأُْف ــُح �ــســيــِبــك ف ــْب ــ�ــسُ َف

اإمَّعٍة غيَر  تَ�ْساأْل  الدهِر  عن  �َسْلني    - ـــــراِدي4  ــْع لإي ــِم ــْج ــتَ ــس ـــِق �ــســمــَعــَك وا� فـــاأل

غوائُله اأبــقــت  مــا  ــُر  ــده ال هــو  نعم    - عـــاِد )  ول  طــ�ــســٍم  ول  جـــديـــ�ـــصٍ  عــلــى 

وَرمت  َمـــاأِرٍب  بنادي  ع�ساها  األقت    - ـــنـــداِد 6  ـــاَء �ـــس ـــيـــ�ـــس ــــن ب ــــَة م ــــام بـــــــاآِل م

م�سلمٍة اآَل  للمنايا  واأ�ــســلــمــت    - ـــاِد 7  ـــب ع اآَل  ــــا  ــــرزاي ــــل ل ـــــــَدْت  وعـــــــبَّ

ــَرتَــنــا  عــْث اهللُ  اأقـــــاَل  ــي،  ــال ــي ــلَّ ِل مــا    - ـــداِد8  ـــاأ�ـــس ـــــداداً ب ع اأ�ـــــس ـــرِّ ـــ�ـــس ــا، تُ ــه ــن م

اأنامُلها  �ُسّلت  ــْمــَهــٍر،  �ــسَ قنا  ــت  ــلَّ َف   - ـــاِد 9  ـــم ـــاأغ ـــٍح واأ�ـــســـيـــافـــاً ب ـــل ـــــوِد ط ـــــُع ِب

ح�سٍن اأو  الخير  ح�سيِن  من  فعّو�ست    - ـــعـــبـــاِد10  ب اأو  اأبـــــيـــــه  بـــــن  بـــــــالأرقـــــــِط 

ول الــعــاء  نــوَر  يــا  ليومَك  بُــعــداً    - ــاِد 11  ــي ــم ب �ـــســـلَّـــى  ول  بــــمــــوٍت  ـــا  ـــَج ـــسَ �

وما  �سناَك  فيِه  َخبا  عليك  لهفي    - ــى الـــعـــادي 12  ــل ــوى ع ــك ــس ــا � ــه ــنّ ــك ــا ول ــب خ

�سنًى بالغروِب  قبَلَك زاَدت  واأوراِد)1 -  ل �سم�ص  ـــــــواٍر  اأن ـــَر  نَـــ�ـــسْ ــت  ــف ــاأن ــت ــس وا�

في  وابنك  غبَت  لما  ذكرَك  اأطلعَت    - ــــــْدٍي واإر�ــــســــاِد14  ــــَرْي َه ــــيِّ ـــا نَ ـــُع ـــــِق ال اأف

)1(  ابن عبدون: الديوان 127 – 0)1.
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اإلــى  ــمــاأثــراِت  ال دلَء  مـــاأَت  لّما    - ــادي )1  ــن ــك ال ــِم ــل ــى فــي ِح ــب ــتَ اأكــرابــهــا واح

ِهــَمــٌم  ــا  ــُع ال اآفــــاَق  بــك  ــْت  ــَق ــبَّ وَط   - ــــــــــاٍء واأجــــــــــداِد 16  ـــــــت مــــطــــالــــَع اآب زان

نا�سخًة الدهِر  اأيدي  عنانَك  ت  غ�سّ   - عــلــمــاً بــجــهــٍل واإ�ــــســــاحــــاً بــاإفــ�ــســاِد17 

ول ـــَك  رت ـــوَّ َغ ــاٍل  ــي ل درُّ  درَّ  ل    - ــغــادي18  ال الـــرائـــِح  غــريــ�ــُص  �ــســداهــا  �سقى 

َجَدٍث  في  غا�َص  ببحٍر  �سمعنا  فما    - ـــي بــــاأزبــــاد19  ـــرم ــــا ي ب ــــرُّ وكـــــــاَن ِمـــــــلَء ال

و�سما الثّرى  تحَت  ر�سا  بَطوٍد  ول    - ـــــواد 20  ــــوق اأع ـــوُه ف ـــل ـــَم ــا َح ــه ــسُّ ــ� ــى ال ــل ع

ِحًجا خطوكّل  من  رْت  ق�سَّ اأعجوبٌة    - اآِد21  ول  ــا  ــه ــن م ــــــًوى  ِق فـــي  يَـــكـــْن  فــلــم 

قوادُمها خانْتها  منك  ـــَوْت  َه لقد   - ــــاد22  ـــي �ـــســـمـــاِء الـــمـــجـــِد وقّ بـــكـــوكـــٍب ف

قرطبٍة �ــســوَل  يحمي  كــان  ــَرٍم  ــْق وُم   - ـــداِد)2  ـــغ ب �ــــســــوَل  بــــل  ل  اهلل  اأ�ـــســـتـــغـــفـــُر 

نا�سُدها �سّل  ما  اإذا  للعلوِم  ــْن  َم   - ــادي؟24  ــه ــر ال ــيِّ ــن ــكِّ بــعــد ال ــ�ــس ــي ظــلــمــِة ال ف

حامُله �ساَق  ما  اإذا  للحديِث  ــْن  َم   - ـــاِد؟ )2  ـــن ـــس ــــــاً بــمــتــٍن واإيــــ�ــــســــاٍح واإ� ذرع

اأو لــلــروايــِة  ــْن  م اأو  للتاوِة  ــْن  َم   - ــد الـــعـــاِد والـــبـــادي؟26  ــع ــِة ب ــاغ ــب ــل َمـــــْن ل

ــراً  زه والــعــا  نظاماً  الــعــلــوَم  �سقَّ    - ووّراِد27  رّواد  بـــيـــن  مـــــا  ــــَن  ــــي ــــب ثُ

اأخــذت  ومــا  اأبقت  ما  فِلّله  م�سى    - والــفــادي؟!28  الــمــفــدّي  َمــن  الليالي  اأيـــدي 

والق�سيدة الثانية قالها ابن عبدون في رثاء بني االأفط�س. وفيها يظهر الدهر بمعنى )قانون 

الحياة()1(:

بـــالأَثـَــِر  الــعــيــن  بــعــد  يــفــجــُع  الـــّدهـــُر   - ــوِر!1  ــسُّ ــ� ــاُء عــلــى الأ�ــســبــاِح وال ــك ــب فــمــا ال

موعظًة اآلــــوَك  ل  اأنـــهـــاَك  اأنـــهـــاَك    - ــُفــِر2  ــِث والــظُّ ــي ــل ــن نـــاب ال ــي عـــن نـــومـــٍة ب

ُم�سالمًة ــدى  اأب واإن  حــرٌب  فالدهُر    - ُمِر)  وال�سُّ البي�ِص  مثل  والــ�ــســوُد  والبي�ُص 

)1(  ابن عبدون: الديوان 9)1 – 2)1.
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ــُذه ــاأخ ت ـــراأ�ـــصِ  ال بــيــن  ــــوادَة  ه ول    - كـــِر4  يـــد الـــ�ـــســـراِب وبــيــن الـــ�ـــســـارِم الـــذَّ

ــهــا ــتُ نَــْوَم ــن دنــيــاَك  م ــَك  نْ ــرَّ ــغ ت ــا  ف   - ــهــِر)  ــ�ــسَّ ــُة عــيــنــيــهــا �ـــســـوى ال ــاع ــن ــس ــا � ــم ف

ــا ــن ــَرتَ ــْث َع اهللُ  ـــــاَل  اأق ــي  ــال ــي ــّل ِل مـــا    - ـــا يـــــُد الـــِغـــيـَــر6  ـــه ـــْت ـــانَ مــــن الـــلـــيـــالـــي وخ

ُكـــلِّ جــارحــٍة  فــي  لها  حــيــٍن  ُكـــلِّ  فــي    - ــِر7  ــَظ ــنَّ ال عـــن  ــــــْت  زاَغ واإن  ـــــراٌح  ج ــا  ــن م

بــِه تــغــرَّ  ــي  ك لــكــن  بــالــ�ــســيِء  تــ�ــســرُّ    - هــِر8  ــــَن الــزَّ ــي ِم ــان ــج كـــالأيْـــِم ثــــاَر اإلــــى ال

ِخْدَمتَها ِر  بالن�سَّ ــيَــْت  وِل ــٍة  دول ــْم  َك   - ــــراَك، مــن َخــبَــِر9  ــْل ذك ــسَ ــِق ِمــْنــهــا، و� ــْب ــم تُ ل

قاِتِلِه  ــرَب  غ وفــلَّــت  بـــدارا  ـــَوْت  َه   - ـــــِر 10  اأُثُ ذا  ــــــاِك  الأم ــى  عــل عــ�ــســبــاً  وكـــــاَن 

ماَوَهبَْت �سا�ساَن  بني  من  وا�ستَْرَجَعت   - ــــــِر11  ــــاَن ِمــــن اأَثَ ــــون ــي ي ــن ــب ـــــــَدْع ل ولــــم تَ

على  وعاَد  َط�ْسماً،  اأختَها  واألَْحَقْت    - ـــَرِر 12  ـــِم ــــم مــنــهــا نـــاِقـــ�ـــصُ ال ــــْرُه عــــاٍد وُج

يمٍن  من  الهيئاِت  ذوي  اأقالت  وما    - ــِر )1  ُمــ�ــسَ ــن  م ــاِت  ــاي ــغ ال ذوي  اأجــــــاَرْت  ول 

يٍة  قا�سِ كــلِّ  ــي  ف �ــســبــاأً  َقــت  ومــزَّ   - ــــــٌح مــنــُهــم بــُمــْبــتَــِكــِر14  فــمــا الــتــقــى رائ

ورمت ُحكمَها،  كليٍب  في  واأنفذْت    - ــِر)1  ــ�ــسَ ــبَ مــهــلــهــًا بــيــن �ــســمــِع الأر�ــــــصِ وال

تَُه  حَّ �سِ لِّيِل  ال�سّ على  تـــُردَّ  ــم  ول   - ــر16  ــُج ُح ـــا  ـــه ربِّ ـــن  ع ـــــداً  ـــــسَ اأَ� ـــنـــْت  ث ول 

ــم ــُه واإخــوتَ ُذبــيــاٍن  اآل  خــــت  ودوَّ   - النهِر17  عــلــى  ـــدٍر  ب بــنــي  ــت  وغــ�ــسَّ ــاً،  ــ�ــس ــْب َع

على ــعــراِق  ــال ب ــعــديٍّ  ب واألــحــقــت    - ــَعــِر18  ــِن والــ�ــسَّ ــي ــن ــي ــع ـــِه اأحــــمــــَر ال ـــن ـــد اب ي

وَرَمـــْت بابنه  اإبــرِويــزاً  واأهلكت    - ـــِر19  ـــُح ـــــْرد اإلــــــى مــــــرٍو فـــلـــم يَ ـــــْزَدُج ـــــيَ ب

واختزلَْت  ال�سيَن  يزدجرَد  وبّلغت    - ــَزِر20  ــَخ وال ــرِك  ــتُّ ال جمَع  الفر�ص  �سوى  عنه 

وقنا ــتــٍم  ُر�ــسْ مــوا�ــســي  تـَـــُردَّ  ــم  ول   - ــِر21  ــيَ ــِة الــِغ ــن ــي اب ــٍب عــنــه �ــســعــداً ف ــاج ذي ح

و�سعى َفنُْوا  بــدٍر  بنو  القليِب  يــوَم    - ـــَقـــِر22  قـــلـــيـــُب بــــــدٍر بـــمـــن فـــيـــه اإلــــــى �ـــسَ
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واختل�ست  بالبي�ص  جعفراً  قت  ومزَّ   - ِم لـــلـــُجـــُزِر)2  ـــــاَّ ـــزَة الـــــظَّ ـــم ـــن غـــيـــِلـــِه ح م

فــارعــٍة ــوق  ف ِبُخبيٍب  واأ�ــســرفــت    - ـا�ــص بــالــعــفــِر24  ــَة الــفــيَـّ ــح ــل واألــ�ــســقــت ط

وَخَطْت دماً  عثماٍن  �َسْيَب  بت  وخ�سَّ   - ــِر)2  ــَم ــــْن ُع ــِي ِم ــْح ــتَ ــس ــ� ـــم تَ ــر ول ــي ــزب ــــى ال اإل

ْحبَتَُه �سُ اليقظاِن  لأبــي  رعــت  ول    - ــِر26  ــُم ــُغ ال فــي  ــَح  ــْي ــسَّ ــ� ال اإلّ  ْدُه  تــــــزوِّ ـــم  ول

َح�َسٍن اأبا  اأ�سقاها  �سيَف  واأْجــَزَرت    - ــِمــِر27  ـــْي �ــسَ ـــتَ واأمـــكـــنَـــْت مــن ُحــ�ــســيــٍن راَح

بخارجٍة ــراً  ــْم َع َفـــدْت  اإْذ  وليتها    - ــِر28  ــسَ ــ� ــبَ ــمــن �ـــســـاءت مـــن ال ــاً ب ــيّ ــل فـــدت ع

ــِر29 -  وفي ابن هنٍد وفي ابن الم�سطفى ح�سٍن  ــك ــف ــــاب وال ــــب ــِة الأل ــل ــس ــ� ــْع ــُم ـــــت ِب اأت

ــد اأح ــه  ــال اغــت ــا  م قــاِئــٌل  نا  فبع�سُ   - ــِر0)  ــن َحــ�ــسَ ــــوؤَت م ــم ي ــاكــٌت ل ــس ــنــا � وبــعــ�ــسُ

فلم بالح�سين  زيــاٍد  ابــن  واأردت    - ُظــُفــِر1)  اأو  طــــاح  قـــد  لـــه  ــٍع  ــسْ ــ� ــسِ ــ� ب يـَـــبـُـــوؤْ 

اأنَ�ٍص  اأبــي  ـــْوَدْي  َف با  بالظُّ مْت  وعمَّ   - ــــــِر2)  دى عـــنـــه قـــنـــا ُزَف ــــــــرَّ ـــــــُرّد ال ولـــــم ت

�ساهقٍة ــص  راأ� من  ُم�سعباً  واأنــزلــت    - َوَزِر ))  فـــي  ــار  ــمــخــت ال مــهــجــُة  ــهــا  ب ــت  ــان ك

ول الزبير  ابــَن  مكاَن  تراقب  ولم    - ـــُه بــالــبــيــِت والـــَحـــَجـــر4)  ـــاَذت ـــي ـــــت ع راع

حيَلتَها الجنِّ  لطيِم  في  واأعملت    - الــبَــَخــِر))  ـــاِن ذي  بَّ ـــذِّ ال ـــي  ــَقــْت لأب وا�ــســتــو�ــسَ

قا�سبَُه الـــّذبـّــاِن  لأبـــي  تـــدْع  ــم  ول   - ـــرٌو بــمــنــتــ�ــســِر6)  ـــم ــا ع ــه ــُم ل ــي ــط ــل ــ�ــص ال ــي ل

احترقت بعدما  زيٍد  �ِسْلَو  واأحرقت    - ـــَوِر7)  والـــ�ـــسُّ الآي  قـــلـــوُب  وْجــــــداً  عــلــيــه 

ولم اليزيد  بن  بالوليد  فرت  واأ�سْ   - ـــِر8)  ـــوت ـــكـــاأ�ـــصِ وال ــن ال ــي ـــِق الـــخـــافـــَة ب ـــب تُ

لها ـــَح  ـــي اأُت رّمـــــاٍن  حـــبُّ  ــة  ــابَ ــبَ َح   - ـــفـــحـــُة الــقــطــِر9)  ــــُه ن ــــرتْ ــــطَّ ـــــٌر ق ـــــم واأح

نائيًة ال�سفاِح  ــُب  ُقــ�ــسُ تــُعــْد  ــم  ول   - ــُجــِر40  ــُف ال ــِه  ــاِع ــي ــس اأ� اأو  مــــرواَن  راأ�ــــص  ــن  ع

على الأمين  ْوِح  الــرُّ دمعَة  واأ�ْسبلْت    - َهــــــَدِر41  ــطــفــى  الــُمــ�ــسْ لآِل  ـــخٍّ  ـــف ب دٍم 
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ينظُرُه والف�سُل  جعفراً  واأ�سرقت    - ــّذكــر42  ال ــارِم  ــس ــ� ال ِبـــريـــِق  يحيى  ــيــُخ  والــ�ــس

وانْتََدبَْت العهَد  الأميِن  في  واأْخَفَرْت    - ــــُدِر)4  ــــُغ ـــِه والأعــــــبُــــــِد ال ـــِن ـــاب ــٍر ب ــف ــع ــج ل

ول الم�ستعين  بعهوِد  وفــت  ومــا    - ـــــــَرِر44  ـــزِّ مــــن ِم ـــعـــت ـــُم ـــل ـــــد ل ـــــاأكَّ ـــا ت ـــم ب

ُمعتمد ُكـــلَّ  ــراهــا  ُع فــي  ــت  ــق واأوث   - ـــِدِر)4  ـــت ـــق ـــذاهـــا كــــل ُم ـــق ـــــت ب ـــــَرَق ـــــسْ واأَ�

ــمــٍن ــوؤتَ وُم ــوٍن  ــاأم م ــلَّ  ك عــــت  وروَّ   - ــِر46  ــسِ ــ� ــتَ ــْن ــوٍر وُم ــس ــ� ــن واأ�ــســلــمــت كــــلَّ م

لـُـهــُم لــعــاً  ــاٍد  ــبّ ع اآَل  ــــَرْت  ــــثَ واأَْع   - ُعــــِر47  ـــن الــــذُّ ـــم تـــنـــِفـــْر م ــــــــاَء ل ـــل ّزبَّ ـــذي ب

- نزلْت  ل   - ــاُم  والأي المظفر  بني    - ــى �ــســفــِر48  ــل ــهــا ع ــن ــــراحــــٌل، والـــــــورى م م

حملْت ول  يوماً  ليومُكم  �سحقاً    - ـــٌة فــــي غــــابــــر الــــُعــــُمــــِر49  ـــل ـــي ـــه ل بـــمـــثـــِل

اأو لــاأِعــنَّــِة،  من  اأو  ِة،  ــرَّ ــاأ�ــسِ ِل َمــن    - ـــــى الــثــغــِر؟0)  مـــن لـــاأ�ـــســـنـــِة يُــهــديــهــا اإل

ُعقدت قد  الخط  وعوالي  با  للظُّ من    - ــِر؟1)  ــس ــ� ــَح ــيِّ وال ــع ــال ــا ب ــه ــِن ــسُ ــ� ــــــراُف األ اأط

ُهُم بي�سَ ال�سوِد  بالمنايا  قــت  وطــوَّ   - ــذكــِر2)  ال �ــســوى  منها  ومـــا  ــــذاَك  ل فــاعــجــْب 

اأو للبَراعِة  مــن  اأو  لليراَعِة  ــن  َم   - ـــرِر؟))  والـــ�ـــسَّ ــفــِع  ــنَّ ــل ل اأو  ــمــاحــِة  لــلــ�ــسَّ مـــن 

ـــٍة اآزف ردِع  اأو  ــٍة  ــارث ك ـــِع  دف اأو    - ـــقـــدِر4)  ال عــلــى  ــا  ــي ــع ت ــــٍة  حــــادث ـــمـــِع  ق اأو 

ال�سماح وويَب الباأ�ِص لو �َسِلما  َويَْب    - ــِر))  ــَم نـــيـــا عــلــى ُع ـــِن والـــدُّ ي ـــدِّ وحــ�ــســرُة ال

هاميٌة والعبا�ص  الف�سل  ثرى  �َسَقْت    - ــــى الــمــطــِر6)  ــمــاحــاً ل اإل ــم �ــس ــه ــي ـــزى اإل ـــْع تُ

مثَلُهُم عداُن  ال�سُّ اأَرى  مــا  ــٌة  ــاثَ ثَ   - والقمِر)1( 7)  م�ِص  بال�سَّ زوا  ـــزِّ ُع ولــو  ف�سًا، 

َرُقوا حيُث  الن�سراِن  ارتقى  ما  ثاثة    - ــــم يَــِطــر8)  ــــار مـــن نــ�ــســٍر ول ـــــلُّ مـــا ط وك

ــاأوا ن منذ  ــدهــِر  ال ـــذواِت  ك ثــاثــٌة    - يَــُحــِر9)  ولـــم  ــع  ــربَ ي ــم  ل ــُر  ــده ال ــي، م�سى  ــنِّ ع

)1(  رواية ال�سطر الثاين يف الديوان: )واخرب ولو عززرا يف احلوت بالقمر(، واملثبت هنا منقول عن ابن ب�سام: 

الذخرية 2/2 )72.
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ــُه اأطــيــبُ فــيــه  ــيٍء  ــس � ــل  ــن ك م ـــرَّ  وم   - ـــَكـــر60  ـــبُ حــتــى الـــتـــمـــتُّـــُع بــــالآ�ــــســــاِل وال

مهابَتُُه ت  غ�سَّ الــذي  الجاُل  اأيــن    - هــــِر؟61  ــــزُّ ــــوَن الأنــــجــــِم ال قــلــوبَــنــا وعــــي

ــْوا قــواعــَده  ــسَ اأر� ــذي  ــن الإبـــاُء ال اأي ــــن َظـــَفـــِر؟62 -   ــــزَّ وم ــــَم مـــن ع ــــاِئ عــلــى دع

�سرائَعه ــَفــوا  اأ�ــسْ ــذي  ال الــوفــاء  ــن  اأي   - ـــــَدر؟)6  ــا عــلــى َك ــه ــن ــــــٌد م ـــــــِرْد اأح فــلــم يَ

م�سوا  منذ  اهلل،  اأر�ِص  روا�ِسَي  كانوا    - ــِر64  ــِق ـــم تَ ــمــن فــيــهــا ول ــارت ب ــط ــت ــس عــنــهــا ا�

َعثََرْت َخبَوا  َفُمْذ  م�سابيَحها  كانوا    - ـــدِر)6  �ـــسَ ــــي  ف هلِل  ــــا  ي الـــخـــلـــيـــقـــُة  ـــــذي  ه

فا�ستهوتُْهُم ُخَدٌع الدهر  �سجى  كانوا    - ــا الــحــ�ــســِر66  ــط ـــي خ ــه بــــاأحــــاِم عـــــاٍد ف ــن م

ُمدرِكه الثاأِر  َطلوِب  من  ــِه  امِّ ويــُل    - ــِر67  ــبُ ــى �ــسُ ــوغ ــي ال ـــراٍة ف ـــسُ ـــٍد � مــنــهــم بـــاأُ�ـــسْ

ــــى �ــســحــِر؟68 -  َمْن لي - ول َمن - بهْم اإن اأَظلمت نَُوٌب ــكــن لــيــلــهــا يُــفــ�ــســي اإل ولـــم ي

لت �ُسنٌَن ــِر؟69 -  َمن لي - ول من - ِبهم اإن ُعطِّ ــيَ ــسِّ ــ� ــُن الآثــــــاِر وال َواأُْخـــِفـــيَـــْت األــ�ــسُ

ـــَدِر؟70 -  من لي - ول من - بهم اإن اأطبََقْت ِمحٌن ــو اإلــــى �ـــسَ ــدع ـــم يــكــن ِورُدهــــــا ي ول

ال�سبَر - بعَدُهُم اإل   - الف�سائِل  على    - ــِر71  ــظ ــت ــن ـــــِر م ـــــاأج �ــــســــاُم مــــرتــــقــــٍب ل

اأمــٌل اأُخــِتــهــا  فــي  ــه  ول َع�سى  يرجو    - ــِر72  ــيَ ِغ وذو  ــى  ــت ــسَ � ـــٍب  ـــَق ُع ذو  والـــدهـــُر 

بفا�سحٍة فيها  مــن  اآذان  ــّرطــُت  ق   - َرِر)7  ــــدُّ وال ــاقــوِت  ــي ال َح�سى  الح�سان  على 

قاطعٍة الأر�ــصِ  اأقا�سي  في  �َسيَّاَرٍة    - ــِر74  والــحــ�ــسَ الــبــدِو  ــي  ف هــــدرْت  �سقا�سقاً 

قا�سيٍة ــاِب  ــب الأل في  الأمـــِر  مطاعِة    - ــــِر)7  ــصَ مـــن َوَط ــ� ــق مـــن الــمــ�ــســامــع مـــا لـــم يُ

�سيِدنا الُمختار  على  ال�ساة  ثم    - ُم�سِر76  مــن  المبعوِث  المجتبى  اَلم�سطفى 

له  التابعيَن  ثــم  وال�سحِب  والآِل    - بالمطِر 77  ــُب  ــْح ــ�ــس ال وهــــّل  ريــــٌح  ـــبَّ  ه مــا 

تبداأ الق�سيدة االأولى بالحديث عن الموت، ثم تنتقل بعد ثالثة اأبيات فُتنّبه المتلقي على 

Dahr_Andalusi_Book.indb   226 1/7/10   11:54 AM



227

اأن الدهر هو المحور الذي ينبغي اأن يالحظه فيها؛ لت�سرفه عن الموت الذي كانت قد ذكرته 

في اأبياتها االأولى، ففي البيت الرابع َيفتر�ُس ال�ساعر �سوؤااًل عن الدهر، ثم يطلب من �سائله 

)البيت  العارف  حديث  ليحدثه  كّليًا  اإليه  وين�سرف  �سيء  باأي  ا�ستغاله  يدع  اأن  )الُمَتَخيَّل( 

ثالثة  في  والملوك  والقبائل  الممالك  اإفناء  الدهر على  قدرة  باإثبات  يبداأ حديثه  ثم  الرابع(، 

اأبيات فقط )) – 7(، ويقف بعد ذلك لي�سّجل اعترا�سه على الدهر ويبدي موقفه منه )البيتين 

ال�سيئ بالح�سن، وال�سد ب�سده )الغمد بال�سيف(، وهذا يعني اأنها  9(، فالليالي ت�ستبدل   ،8
ظالمة ع�سوف، ولذلك كان دعاء ال�ساعر عليها قا�سيًا بقوله: )�سّلت اأناملها( )البيت التا�سع(.

تبداأ  يلي:  ما  لوجدنا  االأبيات  هذه  يقابل  عما  وبحثنا  الثانية  الق�سيدة  اإلى  انتقلنا  ولو 

اإال حديث عنه،  اإْن هو  �سياأتي  ما  اأّن  يعني  ما  بيت، وهذا  اأول  )الدهر( في  بلفظة  الق�سيدة 

وهذا �سبيه بما في الق�سيدة االأولى؛ اإذ ُطلب من المتلقي اآنذاك اأن ي�ستمع جيداً؛ الأن ال�ساعر 

�سيحدثه عن الدهر. واإن لم نجد في الق�سيدة الثانية طلبًا لال�ستماع فاإننا واجدون �سيئًا اآخر 

مًا بطريقة اأكثر فنية، واأكثر قدرة على جلب انتباه المتلّقي، اأال وهو البدء بلفظة  يدل عليه ُمقدَّ

مة على فعلها، ثم تاأكيد �سمير المخاطب )الكاف( الذي يظهر في البيت الثاني  )الدهر( مقدَّ

)اأنهاك اأنهاك(. 

اأبداً، وهو في  اأنه دائم الحرب ال ُي�سالم  ر الدهر على  وت�ستمر االأبيات بعد ذلك لت�سوِّ

حربه ال يفّرق بين الراأ�س اأو ال�سيف؛ اأي اأن تاأثيره يقع على كل �سيء بغير فرق، وهذا يختلف 

عما هو في الق�سيدة االأولى، ثم يتوقف ال�ساعر عن �سرده لي�سّجل موقفه من الدهر في البيتين 

)6، 7(. ويبدو بو�سوح اأن ثمة ت�سابهًا بين البيت ال�ساد�س من الق�سيدة الثانية والبيت الثامن 

في  الخالف  ولكن  عثرتنا(،  اهلل  اأقال  لليالي  )ما  تمامًا  متطابق  االأول  فال�سطر  االأولى،  من 

الليالي ت�ستبدل ال�سد ب�سده،  اأن  الثاني؛ ففي الق�سيدة االأولى يدل هذا ال�سطر على  ال�سطر 

ا في الق�سيدة الثانية فلي�س هنالك ما يدل على ذلك، حتى اإن  وهي دائمًا لم�سلحة الجهلة، اأمَّ

�سيغة الدعاء القا�سية الموجودة في البيت التا�سع من الق�سيدة االأولى )�ُسّلت اأناملها(، نجدها 

فال�سلل  الدهر وت�ساريفه.  اأحداث  الغير(، والغير:  يد  الثانية: )وخانتها  الق�سيدة  ُمَلّطفة في 

غير الخطاأ )الخيانة(.

Dahr_Andalusi_Book.indb   227 1/7/10   11:54 AM



228

ال�سيئ  ا�ستبدلت  اإذ  الليالي  �سنيع  �سوء  ليوؤكد  االأولى  الق�سيدة  من  العا�سر  البيت  وياأتي 

بالح�سن، فاأخذت خيار النا�س وتركت �سرارهم، ثم تتتالى االأبيات بعد ذلك في ذكر محا�سن 

ت�ستبدل  الليالي  اأن  اإلى  اإ�سارة  اأيَّة  الثانية خلّوها من  الق�سيدة  المرثي، على حين نالحظ في 

ال�سيئ بالح�سن، اأو اأنها تفّرق بين نا�س ونا�س، فاالأحداث فيها تنطبق على الجميع، واالأبيات 

اأفنتهم  وقبائَل  واأفراٍد  وملوٍك  وح�ساراٍت  لممالَك  مختلفة  نماذج  فيها   )47 حتى   9 )من 

قبيلتي  فاأفنت كليبا ومثله مهلهاًل، وكذلك  الليالي، وي�ستوي في ذلك خيارهم و�سرارهم، 

باالأخيرين  ذهبت  ولكنها  والم�سركين،  بدر  معركة  في  الم�سلمين  وكذلك  وذبيان،  عب�س 

اإلى جهنم؛ اأي اأن اأحداً لم ينُج منها. ولو قارنَّا بين االأبيات التي تتحدث عن تاأثير الدهر في 

اأبيات ))، 6، 7، 10( في الق�سيدة االأولى، على  اأنها ال تتجاوز اأربعة  الق�سيدتين لوجدنا 

حين ت�سل في الق�سيدة الثانية اإلى ت�سعة وثالثين بيتًا )9 – 47(.

افتقاد  اإلى  واالإ�سارة  المرثيين،  محا�سن  بذكر  فتنتهيان  �سيرورتهما  الق�سيدتان  تتابع  ثم 

االأ�سلوب  في  اأبياتهما  بين  الت�سابه  من  �سيئًا  نلمح  اأي�سًا  ال�سياق  هذا  وفي  بغيابهم.  الخير 

من   )(1  ،(0( والبيتين  االأولى،  الق�سيدة  من   )26  ،(( البيتين  بين  مثاًل  فلنقارن  اللغوي، 

الق�سيدة الثانية.

ون�ستطيع االآن بعد هذه الجولة الق�سيرة بين الق�سيدتين اأن نخرج بالمالحظات التالية:

1 -  في الق�سيدة االأولى ثمة دعاء قا�س على الدهر، على حين ال نرى ذلك في الثانية.

2 -  في الق�سيدة االأولى ظهر الدهر منحازاً اإلى اأنا�س �سد اأنا�س، ويغلب اأن يكون في �سفِّ 
الجهلة منهم، ولي�س هناك �سيء من ذلك في الق�سيدة الثانية؛ اإذ يخ�سع الأحكام الدهر 

كلُّ النا�س عالمهم وجاهلهم، اأعالهم واأدناهم.

في الق�سيدة االأولى ي�ستاأثر الكالم على ماآثر المرثي بثلثي الق�سيدة تقريبًا، على حين    - (
ي�سيطر الحديث عن تاأثير الدهر في الح�سارات والممالك والملوك على اأكبر ق�سم من 

الق�سيدة الثانية.

فكيف ن�ستطيع االآن - على �سوء هذه الفروق - اأن ُنعلل االختالف بين الق�سيدتين؟
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اإننا نرى اأن الفروق بين الق�سيدتين مردها اإلى اختالف معنى الدهر بينهما؛ ففي الق�سيدة 

االأولى لم يتجاوز الدهر معناه ال�سعري، ولذلك ظهر ظالمًا غير من�سف؛ اإذ ي�ستبدل ال�سيئ 

اأن ثمة اعترا�سًا على  بالح�سن، وهذا ما ا�ستوجب الدعاء عليه، وهذه ال�سورة للدهر تعني 

مجرياته الأنها ال تاأخذ بالم�ساواة في تاأثيرها، وهذا كله لم�سلحة المرثي؛ فلو لم يكن ابن 

من  الغاية  كانت  ا  ولمَّ بت�ساريفه.  الدهر  ا�سطفاه  لما  ومكانة  علمًا  النا�س  �سادة  من  راج  �سِ

اءة عن المرثي ماَل اأكثر االأبيات اإلى مدحه والثناء عليه، وهذا ما  الق�سيدة تقديم �سورة و�سّ

ي�سّوغ ا�ستئثار الثناء على المرثي بثلثي الق�سيدة.

الدهر  ف�سورة  مختلف،  جدُّ  االأمر  اأن  الحظنا  الثانية  الق�سيدة  �سطر  وجهنا  منا  َيمَّ فاإذا 

لي�ست على هذه الدرجة من القتامة، واأفعاله ال تت�سف بالجور الأنها تنطبق على النا�س كافة: 

كبيرهم و�سغيرهم، �سادتهم وعبيدهم، و�سر ذلك اأن المق�سود بالدهر هنا )قانون الحياة(، 

قا�سيًا على  الق�سيدة دعاًء  اأاّل نجد في  ا�ستلزم هذا  الجميع. وقد  ي�سري على  القانون  وهذا 

مجريات  على  ال�ساعر  باعترا�س  ن�سعر  لم  اإننا  ثم  االأولى،  الق�سيدة  في  وجدنا  كما  الدهر 

االأبيات  يعلل كثرة  اأي�سًا  االأولى، وهذا  الق�سيدة  في  بها  �سعرنا  التي  نف�سها  بالدرجة  الدهر 

التي تحدثت عن تاأثير الدهر في النا�س والح�سارات والملوك، فال�ساعر يريد اأن يوؤكد مقولة 

)قانون الحياة(، ولذلك �سرع ُيكثر من االأمثلة التي تدل على اأن هذا القانون يكاد يكون قائمًا 

منذ بْدء الخليقة، وما زال م�شتمراً و�شيبقى، وهكذا ي�شبح �شقوط بني المظفر �شرورة من 

�سروراته، ونحن اإذ ن�سعر باأ�سى ال�ساعر في الق�سيدة ال نعلل ذلك باعترا�سه على القانون، بل 

بحزنه على فقد بني المظفر، كمن يحزن لموت �سديق اأو قريب ال الأنه يعتر�س على ق�ساء 

اهلل وقدره، بل لفقده من يحب، وبين االأمرين فارق مهم.

ل لبني المظّفر اأمر البد منه لظهور  فابن عبدون يعي حركة التاريخ، ويعي اأي�سًا اأن ما َح�سَ

�سيء،  في  يلومهم  فاإنه ال  ولذلك  قه،  تفرُّ بعد  االأندل�س  �سمل  �ستجمع  التي  المرابطين  دولة 

8(، وهو ال  البيتين )7،  وعلى العك�س من ذلك قد يكونون هم المق�سودين )باالأ�سد( في 

لهم،  المرابطين  دّل ذلك على ظلم  واإاّل  الخطاأ،  منزهون عن  اأنهم  المظّفر على  بني  م  يقدِّ

ولذلك يقول عنهم: لقد )ا�ستهوتهم ُخَدٌع( في البيت )66(.
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اأن ابن عبدون كان مت�سلِّحًا بح�س تاريخي عاٍل وهو ي�سوغ هذه  وهذا كله يدل على 

مع  المظفر،  ببني  المتعّلقة  عواطفه  فيها  تتوازن  التي  ال�سورة  هذه  على  فجاءت  الق�سيدة، 

اقتناعه ب�سرورة زوالهم كحتمية يقت�سيها التاريخ والواقع وقانون الحياة. وهكذا فاإن المعنى 

ال�سعري العام للدهر ال ي�ستقيم مع طبيعة الق�سيدة، وينبغي اإذا اأردنا فهمها اأن نت�سلح بوعي 

حقيقي لرمز الدهر فيها، وهو الذي نظن اأنه يدل هاهنا على )قانون الحياة(.
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الف�سل الرابع

الدهر بنيًة �سعرية

)تحّول المعنى(

اأوًل ـ النزياح

• مظاهره	

• �سعريته	

ثانياً ـ الأ�سطرة:

• مظاهرها	

• �سعريتها	

ثالثاً ـ التقابل:

• مظاهره	

• �سعريته	

رابعاً ـ الحركة:

• مظاهرها	

• �سعريتها	

Dahr_Andalusi_Book.indb   231 1/7/10   11:54 AM



233

يالحظ المتتبع لتطور مو�سوعات ال�سعر العربي اأن هناك ت�سابهًا غريبًا بين ح�سور الدهر 

المتاأخرة منها  المراحل االإ�سالمية،  المرحلة الجاهلية، وح�سوره في ن�سو�س  في ن�سو�س 

خا�سة؛ ففي مجمل هذه المراحل يبدو الدهر قّوة فاعلة اأ�سبه بقوة االآلهة االأ�سطورية. وهذا 

االإ�سالم،  اإلى  الجاهلية  من  االنتقال  اإبان  المجتمع  على  طراأ  الذي  التطور  مع  يتعار�س  ما 

وال�سيما على الم�ستوى العقائدي.

ففي ال�سعر الجاهلي ربما ال ن�سطر اإلى اإثارة اأي ت�ساوؤل عن �سبب التعامل مع الدهر على 

هذا الوجه؛ الأن الدهر اآنذاك كان محماًل بمحتًوى عقائدي خا�س؛ فعندما ين�سب الجاهلي 

اإلى الدهر فعل االإحياء اأو االإماتة يكون قد عبَّر عما يعتقده حقيقة؛ اأي اأن مثل هذه الن�سبة ال 

يمكن عّدها ـ في حينها ـ ن�سبًة �سعرية؛ الأنها ال تعد انزياحًا عن الدرجة ال�سفر، وتكاد تتطابق 

مع الحقيقة؛ ذلك اأن عرب الجاهلية كانوا قد نظروا اإلى متغيرات حياتهم على اأنها ردود 

اأفعال لقًوى هي جزء من تفا�سيل الحياة ذاتها، ولم يجدوا اآنئذ �سيئًا اأحق من الدهر ين�سبون 

اإليه قوى التغيير تلك، فاعتقدوا به محركًا لتفا�سيل الحياة. 

يدل على ذلك ما اأُثر عن اعتيادهم ن�سبة جل ما ي�سيبهم من نوازل وكروب اإلى الدهر 

يقول  والنهار.  الليل  مفاتح  وبيده  وُيهرم،  يميت  الذي  فهو  والمت�سّرف،  والمدبر  الفاعل 

االأحو�س بن محمد االأن�ساري)1(:

له ـــــــواَم  ِق ل  ـــاً  ـــوم ي ـــرَّ  ـــسَ � اإن  هــــر  ــِمالــــدَّ ــَل ــَع ـــي مــن ال ا�ـــسِ ـــَدُع الـــرَّ ـــه تـَــ�ـــسْ ـــداثُ اأح

ــهــا ــَر كـــْرهـــاً مــن مــنــاِزِل ــي ــطَّ ــِزُل ال ــْن ــتَ ــسْ ــ� ــــــِميَ ـــي الأَج ـــــاَد ف ـــــس ــة والآ� ــيَّ ــن ــم ـــــى ال اإل

ــه ــتَ ــَم ــع ـــرَّ ِن ـــتَ ـــْغ ـــُم ـــلـــحـــُق الــــمــــوَت بـــالـــهـــيَّـــابـَــِة الــــبـَـــَرِم ويــ�ــســُلــُب الآِمــــــــَن ال ويُ

ويقول زهير بن اأبي �سلمى)2(:

ــــد اأكــــــثَــــــْرَت َفـــْجـــَعـــتَـــنـــا ــــا دهــــــُر ق ــــــَت فــــي الـــعـــْظـــِمي ــــــَرْع ـــا وَق ـــن ـــراِت ـــ�ـــسَ ب

ـــه ـــبَ ـــِق ـــْع ـــَت ُم ـــس ـــ� ــــا ل ـــا م ـــن ـــتَ ـــْب ـــَل ـــسَ ـــي الــُحــكــِم و� ـــَت ف ـــْف ـــسَ ـــ� ـــا اأن ـــــُر م ـــا ده ي

)1(  البحرتي، اأبو عبادة: احلما�سة 91.

)2(  ابن اأبي �سلمى، زهري: �سعر زهري 274.
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لكن الحال مختلفة في المرحلة االإ�سالمية؛ الأن االإ�سالم قد قو�س االعتقاد الذي كان 

�سائداً عن الدهر اآنذاك، فعندما اأخذت تبا�سر الدين االإ�سالمي تلوح في االأفق بدا اأن المعمورة 

الت جذرية مو�سكة. وكان ذلك حقًا، فما اإن تر�ّسخت اأركان االإ�سالم حتى  كلها تتهياأ لتبدُّ

بين  العالقات  اإلى  التوازن  االإن�ساني الإعادة  الوعي  اإلى  ت�سق طريقها  مفاهيم جديدة  بداأت 

بين  ثم  ب�سر وحيوان ومفردات حياتية،  به من  المحيط  بينه وبين عالمه  ثم  االإن�سان وربه، 

اإلى  واالأ�سياء  ن�سابها،  اإلى  االأمور  تعود  اأن  كذلك  والحال  لزامًا  فكان  ونف�سه.  االإن�سان 

اأحجامها الطبيعية، فنال الدهر ما نال غيره من تبدل، وما عاد المدبَر الفاعَل، الأن ثمة مدبرَاً 

وفاعاًل وخالقًا للعالم، وللدهر �سمنًا، وما عاد ذلك المارد االأ�سطوري الذي تهابه النفو�س، 

بل غدا مخلوقًا كغيره من المخلوقات، ال يملك لنف�سه �سراً وال نفعًا، ف�ساًل عن اأن يجلبهما 

لغيره. 

} تعالى:  فقال  الدهر،  في  الجاهليين  مقال  الكريم  القراآن  �سّفه  وقد 

اأحاديث  فتئت  وما   .)1({

ال�سالة  عليه  قال  اأوجز، حتى  ما  ل  وُتف�سّ الكريم،  القراآن  في  انطوى  ما  تب�سط    الر�سول 

اآدم؛ ي�سّب الدهر واأنا الدهر،  وال�سالم في حديث قد�سي: »قال اهلل عز وجل: يوؤذيني ابن 

بيدي االأمر، اأقلب الليل والنهار«)2(. وجاء اأي�سًا عن ر�سول اهلل : »ال ت�سموا العنب الكرم، 

وال تقولوا خيبة الدهر؛ فاإن اهلل هو الدهر«))(.

بعد  وال�سيما  الدهر،  مع  القديمة  العالقة  طبيعة  بتغيير  كفياًل  كان  التحول  هذا  فمثل 

في  الدهر  ح�سور  فاإن  االأ�سا�س  هذا  وعلى  منه.  ال�سابق  الموقف  باإلغاء  االإ�سالم  طالب  اأن 

ن�سو�س المرحلة االإ�سالمية بمعناه ال�سعري نف�سه - الذي كان يظهر به في ن�سو�س المرحلة 

الجاهلية- يبدو مثاراً للت�ساوؤل واال�ستغراب.

اأهم  الزمان قوًة زمنية �ساغطة، من  اإلى  النظر  للدهر هو:  ال�سعري  بالمعنى  والمق�سود 

)1(  اجلاثية: 24.

)2(  البخاري: �سحيح البخاري ج 4/)182.

))(  البخاري: �سحيح البخاري ج )/2286.
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�سماتها الفاعلية والتغيير الق�سدي. وقد اأ�سارت اإلى �سيء من ذلك دائرة المعارف االإ�سالمية، 

من خالل ربطها بين الدهر واعتقاد ال�سعراء بقوة ُت�سّير االأ�سياء وتحكم االإن�سان)1(.

وي�ستوي في ذلك ا�ستعمال كلمة )دهر( في الن�س، اأو ا�ستعمال مثيالتها كالزمان والوقت 

والليالي واالأيام مادامت تدل على المفهوم نف�سه، بعيداً عن معنى )الزمان ال�سرفـ  الوقت(، 

اأو معنى )الع�سر(.

فهل يدل ا�ستمرار مالمح الدهر حتى زمن متاأخر من الح�سارة االإ�سالمية على ا�ستمرار 

الدوافع ذاتها لدى ال�سعراء؟ اأم هو دال على ا�ستمرار نظم المجتمع، على الرغم من اختالف 

با�ستمرار  ذلك  تعليل  المنطقي  غير  من  اإذ  وذاك؟  هذا  بخالف  االأمر  اأم  العامة؟  مظاهرها 

التالزم بين الدهر ومحتواه العقائدي حتى مرحلة متاأخرة من الح�سارة االإ�سالمية!

لعل ت�سابه مالمح الدهر ال يف�سي بال�سرورة اإلى توّحد الدوافع، وكم من �سلوَكين اتفقا 

الفعلي، واختلفا في الدوافع والنوايا. فالجاهلي لم يكن لي�ستطيع الخروج من  في ال�سكل 

الزمان، »بل على النقي�س من ذلك هناك ترابط كينوني بينهما«)2(. ثم اإن من ينظر اإلى عالقة 

الجاهلي بالدهر �سيكت�سف الخوف الذي يحيط بها من جراء االعتقاد بقوة تاأثير الدهر في 

االأ�شياء، واأنه هو يحيي ويميت ويدمر، ولذلك �شعر الفرد اأمامه بال�شعف والغلبة واالإحباط. 

فهذا امروؤ القي�س يجيب �سائلته عن �سبب عزوفه عن اللهو))(:

غــــوٌل ــــَر  ــــده ال اأن  يَــــْحــــُزنْــــِك  ــــــم  ـــالاأل ـــرج ـــُم ال ـــِه ـــتَ ـــل ـــــوُر الــــَعــــْهــــِد ي َخـــــتُ

نـُـــوا�ــــصٍ ذا  ـــِع  ـــاِن ـــسَ ـــ� ـــَم ال مــــن  ــــالاأزال  م ــــرِّ ــــَك الــــُحــــزونَــــَة وال ــــَل وقـــــد َم

ــــــار ُطــــــّراً ــــــي ــــــَدَة الأْخ ــــــْن ـــــع ِك ــــَزال وَفـــــجَّ ــــراً ف ــــْج ـــطـــفـــى ُح ِبــــَعــــْمــــرٍو وا�ـــسْ

ويقول عمرو بن قميئة)4(:

)1(  تنظر جمموعة دائرة املعارف االإ�سالمية ج 90/10) - 91).

)2(  اخلليل، اأحمد: ظاهرة القلق يف ال�سعر اجلاهلي )11.

))(  امروؤ القي�س: الديوان 08) - 10).

)4(  البحرتي: احلما�سة )10.
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ـــــي الأقـــــربـــــون ـــــن ـــــاَرَق ــــــرُت وف ــــــِب ـــوداَك ـــل ُخ ل  اأن  ـــ�ـــصُ  ـــْف ـــنَّ ال ــــِت  ــــنَ ــــَق واأي

ـــــْوا ـــــنُ ــــــــــاَن الأحــــــــبَّــــــــُة حــــتــــى َف ــداوب ــي ــم ــــُر ِمــنــهــم َع ه ــــدَّ ــــُرك ال ــــْت ــــم يَ ول

ــــْح بــنــا ــــِج ــــسْ ــــاأَ� ـــــــــْدَك ف ـــا دهـــــــُر َق ـــي ـــدا ف ـــدي ـــنـــا َح ـــٍر ولَـــ�ـــسْ ـــْخ ـــ�ـــسَ ــا ِب ــن ــسْ ــ� ــَل ف

لكن حال ال�سعف هذه ال ت�سري على الفرد الذي ينتمي اإلى الح�سارة االإ�سالمية؛ ذلك 

اأنه قد �سار قدمًا في ظل ح�سارة فر�ست نظمها على طرائق التفكير ومفردات الحياة، فما 

عاد هو الفرد القديم نف�سه، على الرغم من ت�سابه ال�سورة. وموقفه من الدهر لم يعد كما هو، 

فالجاهلي عندما يرى في الدهر محّركًا فاعاًل مدمراً اإنما كان ُيعبِّر واعيًا عما يعتقده، اأما ابن 

الح�سارة االإ�سالمية فما عاد ي�ستطيع اأن ين�سب واعيًا ما كان ين�سبه الجاهلي اإلى الدهر؛ الأن 

االإ�سالم �سلب الدهر كل اإرادة اأو قدرة كانت قد اأُلحقت به من قبل. وعلى هذا لن يكون من 

ال�سواب اإحالة ال�سبب في ت�سابه عالقة االإن�سان بالدهر ـ اإن كان ثمة ت�سابه ـ اأو في ا�ستمرار 

المعنى ال�سعري للدهر بين المرحلتين اإلى توحد دوافع ال�سعراء!

فهل نكتفي - والحال كذلك - باأن نذهب مذهب ا�سبنغلر الذي يرى اأن لكل ح�سارة 

لغة �سرية كال�سيفرة ُتعّبر عن �سعورها بالعالم)1(، ونقول: اإن عالقة العرب بالزمان على هذا 

الوجه هو ملمح خا�س بالح�سارة العربية ـ مع اأن هذا القول ال يخلو من �سحة ـ اأم ن�سكك 

في حقيقة وجود مثل هذا الت�سابه؟

الحق اأننا نميل من اأجل تف�سير هذه الظاهرة اإلى فر�سية ترى اأن ثمة تحّوًل طراأ على معنى الدهر في 

ن�سو�ص المرحلة الإ�سامية، فّرغ بموجبه الدهر من محتواه العقائدي ليتحّول اإلى بنية �سعرية مح�سة.

غ من محتواه العقائدي(، يلغي التعار�ص بين الوعي الديني الإ�سامي  والقول: )اإن الدهر فرِّ

ال�ساعر،  يعي�سه  الذي  المجتمع  بنية  مع  اأي�سًا  وين�سجم  والدهر،  ال�ساعر  بين  العاقة  ونمط 

الجاهلية معباأً بمحتوى  المرحلة  الدهر في ن�سو�س  فاإذا كان  اإليها.  ينتمي  التي  والح�سارة 

عقائدي، فاإنه في ن�سو�س المرحلة االإ�سالمية يبدو معباأً بمحتوى �سعري. وبين اال�ستعمالين 

اإلى  واالإرادة  الفاعلية  الجاهلي  ال�ساعر  ين�سب  فعندما  المتحققة؛  ال�سعرية  درجة  في  فرق 

)1(  ا�سبنغلر، اأ�سوالد: تدهور احل�سارة الغربية ج 29/1).
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الدهر، ين�سبهما على اأنهما الحقيقة، وهو في فعله هذا ي�سبه االإن�سان البدائي الذي اأراد اأن 

يعي الكون ف�سنع االأ�سطورة. فاالأ�سطورة عنده لي�ست �سيئًا اآخر غير الحقيقة، ولذلك فاإنها 

لي�ست ت�سّوراً �سعريًا بقدر ما هي وعي علمي اأو �سبيه بالعلمي بالن�سبة اإليه. اأما عندما يتعامل 

ه، فاإنها تفقد محتواها  ال�ساعر المعا�سر - على �سبيل المثال - مع االأ�سطورة ذاتها في َن�سِّ

ال�سعائري الذي كانت عليه اأيام البدائي، وتتحّول اإلى تقنية �سعرية ي�ستخدمها ال�ساعر ليخلق 

ل مرّده اإلى اأن االأ�سطورة كما يراها ال�ساعر المعا�سر لم  في ن�سه توتراً �سعريًا ما. وهذا التحوُّ

ٌر �سعريٌّ للعالم، وهذا هو ما دفعه  تعد ُتعّبر عن الحقيقة، بل هي انزياح عن الحقيقة، اأو ت�سوُّ

اإلى ا�ستخدامها في ن�سه.

ال�ساعر الجاهلي والم�سلم، فعلى  بين  الدهر  التعامل مع  ينطبق على  واالأمر نف�سه يكاد 

حين ينظر الجاهلي اإلى فاعلية الدهر بمنظار الحقيقة، نجد ال�ساعر الم�سلم ينظر اإليه بمنظار 

ال�سعرية، وبين المنظارين فرٌق بيِّن. ولذلك ت�سبح عالقة ال�ساعر بالدهر في ن�سو�س المرحلة 

االإ�سالمية اأكثر �سعرية من عالقته به في الن�س الجاهلي؛ الأن هذا االأخير تكون فيه الم�سافة 

بين االنزياح والدرجة ال�سفر )االعتقاد ـ الحقيقة( ق�سيرة، على حين تتطاول هذه الم�سافة 

بينهما في ن�سو�س المرحلة االإ�سالمية. وطول الم�سافة قرين ال�سعرية)1(.

وعندما نقول: اإن الدهر تحول اإلى بنية �سعرية، فهذا يعني اأن وجوده يمنح الن�س خ�سائ�س 

ذات درجة عالية من ال�سعرية. ويمكن اأن نجمل عنا�سر هذه البنية ال�سعرية كما يلي:

)1(  ما مل يقدنا هذا الطول اإىل العبث اأو الالمعقول. كوهن، جان: بنية اللغة ال�سعرية )19 - 194.
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اأوًل: النزياح 

لقوله: »وال  االنزياح؛  مفهوم  عليه  يقوم  اأ�سا�س  ال�سعر خيَر  ابن وهب عن  مقولة  تبدو 

ي�ستحق ال�ساعر هذا اال�سم حتى ياأتي بما ال ي�سعر به غيره«)1(. فال�سعر مرهون عنده بالخروج 

عن ال�سائع؛ اأي اأنه انزياح عن الماألوف)2(. ولعل هذا اأي�سًا ما خل�ست اإليه الدرا�سات الحديثة 

عن ال�سعر، اإذ جعلته قرين االنزياح))(، بل لقد جعلت االنزياح �شرط االأدبيَّة عمومًا)4(. وكاأّن 

ة التي تحمل معها الده�سة الطفولية باالكت�ساف، وتدفع المتلقي اإلى  ال�سعرية تاأتي من الِجدَّ

اأن يرتّد بحركة االنزياح ليعي العالم من جديد))(.

اأي�سًا  يقوم  بل هو  االألفة فح�سب،  عالم  تقوي�س  اإلى  ي�سعى  الماألوف ال  واالنزياح عن 

ببناء عالم اآخر مقابل، له مالمح خا�سة وعالقات متمّيزة تكت�سب م�سروعيتها من انتمائها 

اإلى عالم غير عالم الواقع، ولذلك ُي�سمح لها فيه بما ال ُي�سمح لها في غيره؛ فقد تتحدث 

ال�سم�س وقد تبكي الغمامة، وهذا ما ال يتحقق في عالم الواقع، ولذلك قد ال يبدو الواقع 

�سعريًا. ومهما يكن اأمر اختالف النقاد حول ن�سبّية االنزياح اأو معياره اأو درجاته، فاإنه يبقى 

مفهومًا ثّراً قادراً على تقريبنا من فهم �سعرية ال�سعر على نحو اأكثر علمية واأبعد عن االنفعال.

فاإذا �سّلمنا بذلك كّله فاأين هو االنزياح الذي يمنحه الدهُر بنيًة �سعريًة للن�ّس؟

مظاهر النزياح:

ال�شعري  المعنى  بتحّقق  م�شروٌط  �شعريًة  بنيًة  الدهر  كون  اإن  القول:  راً  ُمَكرَّ يكون  قد 

)1(  ابن وهب، اإ�سحاق: الربهان يف وجوه البيان 0)1.

)2(  ثمة م�سطلحات متعّددة تعرب عن املفهوم ذاته، ينظر امل�سدي، عبد ال�سالم: االأ�سلوبية واالأ�سلوب 99 - 

100. ووي�س، اأحمد: االنزياح بني النظريات االأ�سلوبية والنقد العربي القدمي 21 - )2.
))(  من الدرا�سات التي قامت على قرن ال�سعر باالنزياح ينظر كوهن: بنية اللغة ال�سعرية. واأبو ديب، كمال: 

يف ال�سعرية.

)4(  اليايف، نعيم: االنزياح والداللة 28. واإيغلتون، تريي: نظرية االأدب 11 - 12.

القول  يف  مينى:  والعيد،   .194  -  19( ال�سعرية  اللغة  بنية  جان:  كوهن،  ينظر  االرتدادية  احلركة  عن    )((

ال�سعري )4.
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للدهر، ولكن ال نرى �سيراً من اإعادته لتاأكيد اقتران الدهر بال�سعرية، فهذا طريقنا للو�سول 

اإلى اأهم انزياح يمنحه الدهر للن�س، والذي يوؤ�س�س عليه الن�س برّمته. فاإذا كانت البنية ال�سعرية 

ال تتحّقق للدهر اإاّل في معناه ال�سعري فهذا يعني اأن البنية ال�سعرية قائمة على االنزياح اأ�سا�سًا؛ 

تعّلقه  من  اأكثر  )المعنى(  بالمدلول  يتعلق  وكالهما  مّرتين،  منزاح  للدهر  ال�سعري  المعنى  الأن 

بالدال. 

االنزياح االأول: في خروجه عن �سياق معنى )الزمان( الذي تنتمي اإليه مفردة )دهر(، الأنها    -

تقترن ـ في اأ�سل معناها ـ بمّدة زمنية، ق�سيرة اأو طويلة، ولي�س في معناها ما يدل على 

العر�سّية  ال�سفات  فهذه  ذلك،  �سوى  ما  اأو  البط�س  اأو  الفاعلية  اأو  الق�سدّية  اأو  االإرادة 

�سفات مكت�سبة ل�سقت بالدهر من جّراء انزياحه عن معناه االأ�سلي. ولعل اأكبر دليل على 

ذلك اأن هذا المعنى للدهر ُعرف با�سم: المعنى ال�سعري. والقترانه بال�سعر احتماالن: 

االأول على الن�سبة؛ اأي اأنه خا�س بال�سعر، وهذا يعني اأن له من ال�سفات ما يجعله منتميًا 

اإلى عالم ال�سعر الذي ُيعد االنزياح اأحد اأركانه. والثاني على الو�سفّية؛ اأي اأنه مو�سوف 

بال�سعرية، ويلتقي هذا االحتمال مع �ساِبِقه في اأنه َغَلَبت على المعنى �سفات ُتخرجه عن 

�سياقه الماألوف اإلى �سياٍق اآخر األ�سق بال�سعر.

ال�سعري  المعنى  فيها  يتحقق  التي  الن�سو�س  ُنعاين  عندما  اأكثر  االنزياح  هذا  ويت�سح 

ال مخاطبًا َمن يروم منه الم�ساعدة)1(: للدهر. فمن ذلك ما قاله اأبو بكر عبد الرحمن بن الف�سّ

ْق ـــدَّ ـــ�ـــس ـــد الــــعــــزيــــُز ت ـــيِّ ـــسَّ ـــ� ــــا ال ــــه ــْهاأي ــَل ــي ــسِ ــو� ــال ـــي ب ـــيِّ ل ـــِل ـــَع ـــمـــقـــاِم ال ـــي ال ف

ــــ ال اأطـــــــــاَل  ــــن  ــــي ــــوزارت ال ربِّ  ــــُه اأيـّــــــاَمـــــــه ِحــــ�ــــســــانــــاً َجـــمـــيـــلـــْهعـــنـــد  ــــل ـ

ــــــاٍن زم ــــــن  ِم ـــي  ـــرن ـــي ـــج يُ اأن  ـــــُه  ــْهعـــــلَّ ــل ــقــي ــثّ ـــن ُخــــطــــاُه ال ــي الـــ�ـــســـرُّ م ــِن ــسَّ ــ� م

ــــوراً ـــيَّ بــالــنــهــِب ج ــْهوا�ـــســـتـــطـــالـَــت عـــل ــل ــطــي ــتَ ــس ــ� ــُم ــِة ال ــف ــي ــف ــخ ِمــــن يـــديـــِه ال

ـــا ـــْزج ـــَر ُم ـــي ــْهلــــم تــــــدْع لــــي بـــ�ـــســـاعـــًة غ ــل ــي ــل ق ــــن  م بـــهـــا  اأْهـــــــــــِوْن  ونـــــــزٍر  ٍة 

)1(  ابن اخلطيب، ل�سان الدين: االإحاطة يف اأخبار غرناطة ج )/)48.
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يـــومـــاً ـــَل  ـــي ـــك ال ـــــَي  ل ــــــى  وفّ مــــا  كيلْه)1(واإذا  ـــوء  ـــس � ــه  ــل ــي ــك ي مــــا  ــاً  ــف ــس ــ� ح

بــي �ــســفــى  ل  ـــُه  ـــَل ـــي ـــل َغ ـــــي  ِب ــى  ــف ــس ــ� غـــلـــيـــَلـــْهف ـــع  ـــجـــمـــي ال اأبـــــنـــــاِئـــــه  دون 

ــي  ــنّ ـــذا الـــــزمـــــاِن ُمــــــْذ نـــــال م ـــه ــْهَمــــــْن ل ــل ــي ح واهلِل  ــــاِن  ــــزم ــــال ب ـــــي  ِل لـــيـــ�ـــص 

فالدهر في الن�س لي�س مدة زمنية فح�سب، بل هو فاعل يق�سد ال�سرر بال�ساعر ويتعقبه 

اأينما حّل لي�سيء اإليه، وال ي�ستطيع ال�ساعر اإاّل اأن ي�ستنجد بمن ي�ستطيع الوقوف في وجه هذا 

الدهر )َمن لهذا الزمان(؛ الأنه اأ�سعف من اأن يفعل ذلك بنف�سه. فاإذا اأردنا ـ بعد قراءة الن�س ـ 

ون ت�سّوراً للدهر كان كما يلي: كائن غريب له اأقدام )فهو يخطو(، وله يدان )يبط�س  اأن ُنكِّ

االإ�ساءة  يتعّمد  الأنه  عفوية،  ولي�ست  اإرادّية  واأفعاله  الفعل،  على  عظيمة  قدرة  ولديه  بهما(، 

رُّ حين يبط�س به، وقوته كبيرة الأن االإن�سان ال ي�ستطيع  ُي�سَ لي�سفي غليله من ال�ساعر، وكاأنه 

مجابهته. فاإذا قارّنا بين هذا الكائن )الدهر( ومعناه االأ�سلي الذي ُعرف به، بحكم انتمائه 

عوامل  نجد  فلن  وغيرها،  وال�سنين  والليالي  كاالأيام  االأخرى،  الزمان  مفردات  �سل�سلة  اإلى 

م�ستركة بين المعنيين �سوى التاأثير بفعل الزمان، اأما المالمح االأخرى التي تزّيا بها الدهر في 

الن�ّس فمالمح مكت�سبة، ا�ستحّقها بف�سل انزياحه عن �سياق معناه الذي ينتمي اإليه.

-  اأما االنزياح االآخر الذي يقوم عليه المعنى ال�سعري للدهر، فُمتعّلق بالمفهومات الدينّية 

التي يعتقدها المجتمع االأندل�سي بحكم انتمائه اإلى الح�سارة العربية االإ�سالمية، فقد اأّكد 

الدهر مما كان قد  تفريغ  ال�سريف، �سرورة  النبوي  الحديث  الكريم، وكذلك  القراآن 

ل من معاني الفاعلية والتاأثير في الجاهلية. وعندما يظهر الدهر في الن�سو�س فاعاًل  ُحمِّ

قا�سداً موؤذيًا يكون بذلك قد انزاح عن ال�سورة التي ر�سمها له الدين الإ�سامي. 

في  الوقوع  من  خوفًا  بحذر؛  الدهر  مع  فتعاملوا  االأمر  هذا  ال�سعراء  بع�س  اأدرك  ولقد 

الفجوة التي بين الدهر بمعناه الديني والدهر بمعناه ال�سعري المنزاح.وثّمة ن�ّس طريف الأبي 

الخطاب محمد بن اأحمد، نلم�س فيه قلق ال�ساعر بين االنزياح بالدهر عن منظومة المفاهيم 

الدينية والعودة به اإليها، يقول:

)1(  احل�سف: هنا هو ال�سيء الرديء. واملق�سود يف البيت هنا: )اأح�سفًا و�سوء كيلة(؛ يقال ملن جمع خ�سلتني 

�سيِّئتني.
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زمـــِن مـــن  لقـــيـــُت  مـــا  اهلِل  اإلــــى  ــو  ــك ــس ــوطــِناأ� ــي مـــاألـــِف ال ــْت ف ــسَ ــار� ــٍة ع ــرب ــي غ ف

لــي ـــَر  ـــكَّ ـــن ت حـــــــاًل  ــــي  ل ـــَر  ـــكَّ ـــن ت ـــــــِناإذا  اأبــــــنــــــاوؤه واأثـــــــــــاروا ثــــاِئــــَر الإَح

ــاً ــس ــَر� ــتــحــى َغ ـــْم حـــالـُــه مــهــمــا ان ـــُه ـــالَ ــِن اأح ــنَ ــسَّ ــ� ــــك ال ـــي ذل ـــه ف ـــي ال�ـــســـتـــنـــاِن ب ف

ـــــَن اْحــــــــواٍل بــَجــْفــَوِتــه ــم اأحــــــال ِم ــك ــــــــمَّ بــــــــــاآلٍم مــــن الــــِمــــَحــــِنف وكــــــم األ

فيبدو اأن ال�ساعر وقد �سكا من الدهر ون�سب اإليه الفاعلية واالإ�سرار، اأح�س باأنه قد خرج 

عّما تقول به المفهومات الدينية، فعاد ي�ستغفر مما قد قاله في الق�سيدة نف�سها. ولقد تنّبه اإلى 

ذلك اأي�سًا المّراك�سي �ساحب )الذيل والتكلمة( وهو يعر�س لهذه الق�سيدة، فقال ُمعلِّقًا على 

االأبيات:

»ثم رجع في الحين، اإلى عقد اليقين، في قدرة اهلل وحوله، وا�ستغفر من قوله بقوله:

ِمــــنـَـــِن ــــن  م هلِلِ  ــــم  ك اهلل  ـــُر  ـــف ـــغ ـــت ـــس ــِناأ� ــزم ال عــلــى  لَـــــوٌم  مــــاَن ول  الــــزَّ ـــُت  ـــْم لُ

ــا ــه ــِع ــَم اأج الــــحــــالت  ـــي  ف  ِ هلِلَّ ــــُر  ــــالأم ــــم يـَــُكـــِنف ـــم يـــوجـــد ول والـــكـــلُّ لـــــوله ل

ـــاَء ُمــْخــتَــِرعــاً ـــي ـــس ــــذي خــلــَق الأ� ــِنُهــــو ال ــط ــف ــح بـــامـــحـــِة الألـــــبـــــاِب وال ــم ــال ف

اأَدٍب ــــي  وف عـــلـــٍم  ـــي  ف اهلِل  ـــع  م ــِن«.َوُكــــــْن  ــنَ ــ�ــسُّ وال الــقــراآن  ــَن  ــنَ �ــسَ حاً  ُم�ْستو�سِ

التي  بالعالقات  اآخر خا�س  انزياٌح  ال�سعري  للمعنى  ال�سابقين  االنزياحين  -  ويقوم على 

ُيقيمها الدهر �سمن ال�سياق الذي يرد فيه، فالدهر عندما انزاح عن معنى )الزمان( اإلى 

هذا  على  معه  يتعامل  اأن  اإليه  ينتمي  الذي  الن�س  على  لزامًا  اأ�سبح  �سعري،  اآخر  معًنى 

االأ�سا�س، وبذلك يبداأ بتغيير نمط العالقات التي كان من الممكن اأن ت�سود مع الدهر في 

معناه القديم، اإلى نمط اآخر مختلف تفر�سه طبيعة الدهر الجديدة. فالدهر عندما كان 

بمعنى )الزمان( فقط لم تكن عالقته بال�ساعر اإال عالقة اإح�سا�س بالوقت، طوياًل كان اأم 

ق�سيراً، فعندما يقول ابن خفاجة)1(:

ــُد ــي ــب ـــــــاَت �ــــســــرف الــــــــــّردى ل يَــــبــــيــــُد هــــل ف ل  الـــــــّدهـــــــر  ــــــــــــــاوَل  وط

)1(  ابن خفاجة: الديوان )1).
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تبدو عالقة الدهر �سمن البيت قائمة على االإح�سا�س بالمّدة الزمنية الطويلة، وال �سيء 

غير ذلك، فهي عالقة ماألوفة لي�س فيها ما يدل على االنزياح. 

وعندما يقول حازم الَقْرطاَجنِّي ُمهنِّئًا)1(:

ــًة ــط ــسْ ــ� ـــَك كـــــلَّ يــــــوٍم بَ ـــُك ـــــدًى والأَْدُهــــــــــرا يــــــــزداُد مـــل ــــاوُل الـــدنـــيـــا م ــــط وي

يبدو الدهر اأي�سًا قانعًا بعالقة محّددة يفر�سها معناه الذي يدل على االأزمان الطويلة.

اأما عندما يكون الدهر بنيًة �سعريًة فاإن طبيعة العالقات التي ُيقيمها مع الن�س تاأخذ م�ساراً 

لم يكن  ال�سابقين  البيتين  الدهر هناك، ففي  الدهر هنا يختلف عن  اأن  مغايراً، و�سبب ذلك 

الدهر منزاحًا عن معناه، ولذلك لم تكن عالقاته منزاحًة، اأما عندما يكون الدهر بنيًة �سعريًة 

اأن تكون طبيعة عالقاته �سمن  يقت�سي  ما  ماألوف معناه، وهذا  انزياحه عن  فهذا يدل على 

اأي�سًا. ولعله من ال�سواب اأن نطلق على هذا النوع من االنزياحات )النزياح  الن�س منزاحًة 

العائقي(؛ الأنه يخت�س بطبيعة عالقة الدهر مع ما يرتبط به. ومن اأمثلة هذه العالقة قول ابن 

عبدون)2(:

ــٍة ــيَ ــِق ــْب ــَر ُم ــي ــي غ ــال ــي ــل ـــي ال ـــم ـــــي تَـــْفـــِري اأدي ــــنَّ َوِل ــــُه ــــَل ـــي ويْ ـــاِل ـــي ـــلَّ ـــيَّ مــــا ِل ـــل ع

فعالقة الدهر بال�ساعر قائمة على مجموعة من ال�سفات؛ اأهّمها: التاأثير والفاعلية اللذان 

يظهران في الفعل )تفري(، ومنها: الق�سدية التي ي�سير اإليها ال�ساعر بقوله )ما ِلّليالي.. ولي؟(، 

وكذلك نلحظ قّوة الدهر التي توؤثر في الممدوح وتاأخذ م�ساراً �سلبيًا تدل عليه ق�سوة الفعل 

)تفري(، ويتجّلى تبّرم ال�ساعر بطبيعة هذه العالقة التي فر�سها الدهر عليه من خالل اعترا�سه 

(. ومن مجمل هذه ال�سفات ن�ستطيع اأن ن�ستخل�س ت�سوراً عن �سعف ال�ساعر  بالفعل )َوْيلهنَّ

اأمام الدهر الذي ي�سعى في اإيذائه، وهو ال يملك اإال الدعاء عليه بالخ�سران.

فمثل هذه العالقة بينهما ال تظهر في الن�س عندما يكون الدهر بمعنى الزمان فح�سب؛ 

�سعرية.  بنية  اإلى  فيه  يتحّول  اآخر  معنى  اإلى  وانتقاله  المعنى  هذا  بانزياحه عن  مرتبطة  الأنها 

)1(  القرطاجني، حازم: الديوان 4).

)2(  ابن عبدون: الديوان 174.
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واالأمثلة على هذا االنزياح كثيرة.

ويظهر النزياح الأخير للبنية ال�سعرية في تاأثير الدهر الذي يقترن دائماً بالتغيير، فينزاح بال�سيء   -

من حال اإلى حال. ويظهر هذا االنزياح اأ�سّد ما يظهر في الثنائيات، حيث تبدو حركة 

بين  ما  بعالقة  تخت�س  ثنائية  ُيّكونان  قطبين  بين   - االأغلب  على   - مح�سورة  الدهر 

يها؛ كالت�ساد اأو االختالف اأو الت�ساكل. ولي�س هذا االنزياح بُم�سَتْغَرب الأن الدهر  حدَّ

لّما كان فاعاًل اقت�سى اأن يكون موؤثراً، والتاأثير في ال�سيء يعني تغيير حاله االأولى التي 

كان عليها قبل اأن يتلّقى هذا التاأثير. فلل�سيء حاالن: حال ت�سبق تاأثير الدهر فيه، وحال 

اأخرى تعقبه، ب�سرف النظر عن طبيعة العالقة بين الحالين؛ ال�سابقة والالحقة. فاالنزياح 

اإذن هو َقَدُر ال�سيء الذي يقع �سمن دائرة �سلوك الدهر. فمن ذلك ما قاله ابن الّزّقاق)1(:

ـــــــوؤوُن خ ــــــزمــــــاَن  ال اإن  عــــظــــٌة  ـــوُناأل  ـــن ف الـــــزمـــــان  ـــــّمـــــات  ُمـــــِل واإن 

العمى  عــن  الــخــطــوُب  تُجلى  اأن  اآن  ـــوُنلقد  ـــن ـــكـــوٌك لــلــُمــنــى وظ ـــى �ـــسُ ـــف ـــل وتُ

ــــٍة ـــــر اأم ـــن اأُمـــــــٍة اإث ــت م ــس ــ� ـــد م ــم ق ــك ــــــروُنف ق ذاَك  بـــعـــد  ـــه  ـــي ـــل ي ـــــــــرٌن  وق

م�سامعي ــْت  ــَغ ــسْ واأ� عيني  ــَرْت  ــسَ ــ� اأب ــد  تليُن)2(وق لــــلــــفــــوؤاِد  ـــاًة  ـــف ـــسَ � اّن  لــــو 

ــْت ــل ــلَّ ــح تَ قـــد  ــــــــداً  واِف اإلّ  اأََر  ـــُنفــلــم  ـــي ـــِع ــــال َظ ــــق ـــى يُ ُعــــــرا َرحـــــِلـــــه حـــت

ــٍف ــال ــس � ــــــــِر  اإِثْ عــلــى  اإلّ  غــــابــــراً  ــــــــوُنول  ــــــم لـــــاآخـــــريـــــن ُره ــــــه ــــــُل اأواِئ

ـــه ـــوَم ي واأعـــــقـــــَب  اإل  َفـــــِرحـــــاً  ـــجـــوُنول  ـــــــْوٌح دائــــــٌم و�ـــسُ مـــن الـــدهـــر نَ

ـــرَّ عنده م ــم  الـــدهـــِر ك ــرِف  ــ�ــس ل ــوؤ�ــســى  ــبُ ـــــــوُن ف وُدي ـــي  ـــ�ـــسِ ـــَق ـــْن تَ ل  لـــنـــا  ــــــــراٌت  ِت

اأفعال  من  الن�س  في  �سياأتي  ما  اأن  اإلى  واالإ�سارة  للزمان(،  )الخيانة  باإثبات  يبداأ  فالن�س 

�سيقوم بها الزمان نف�سه )اإن ملّمات الزمان فنون(، وكاأن البيت االأول هو مفتاح الن�س. ثم 

يحدثنا ال�ساعر حديث العارف الذي يجلو لنا ما غم�س؛ الأنه اأب�سر و�سمع، فمما اأدركه اأنَّ 

)1(  ابن الزقاق: الديوان 276 - 277.

)2(  ال�سفاة: احلجر.
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االأ�سياء ال تدوم على حالها اأبداً؛ فالوافد يوؤثر فيه الدهر وينزاح به اإلى اأن ي�سبح ظاعنًا راحاًل، 

والجديد ينزاح به اإلى اأن يكون قديمًا، والفِرح �سُينقل اإلى اأجواء الحزن.. وهكذا دواليك. 

ثم يعقب على هذه االأمثلة بقوله:

ـــّر عــنــده ــــــونفــبــوؤ�ــســى لــ�ــســرف الـــدهـــر كـــم م ودي تــنــقــ�ــســي  ل  ـــا  ـــن ل ــــــــــراٌت  ِت

وكاأن  اأبداً.  حالها  على  االأ�سياء  ُيبقي  ال  الذي  الدهر  بفعل  كّله  كان  جرى  ما  اأن  يعني 

البيت االأخير هو قفل الن�س الذي ابتداأ بالدهر مفتاحًا وختم بالدهر قفاًل، وما بين المفتاح 

والقفل مرهون بالدهر في مبتداه وفي منتهاه. والن�س يزخر بما ي�سي بانزياح االأ�سياء من حدٍّ 

اإلى حد، وذلك من خالل الثنائيات التي وردت فيه؛ كـ )الجالء والعماء( في البيت الثاني، 

البيت الخام�س، و)الغابر وال�سالف( وكذلك )االأول واالأخير( في  و)الوافد والراحل( في 

البيت ال�ساد�س، و)الفرح والحزن( في البيت ال�سابع.

�سعرية النزياح:

لعل اأول ما يمكن اأن يمنحه االنزياح للن�س هو هّزة المفاجاأة، فالمتلقي �سي�سطدم بعالم    -

جديد مبني على اختراق عالم ال�سيوع واالألفة اأو على تقوي�سه، و�سواًل اإلى بناء عالم 

ت�سلك فيه االأ�سياء م�سارات جديدة لم تكن قد وطئتها من قبل، وتتزّيا فيه بُحلل لم ُتلب�س 

بعد، وهذا ما يفر�س على المتلّقي حينًا من ال�سمت ليعي المفاجاأة باأبعادها كاملة. وال 

يخلو هذا التلّقي من متعة جمالية تنبع من ا�ستيقاظ الده�سة الطفولية، ومن االنقياد اإلى 

الن�س دونما اإرادة؛ الأن الف�سول الفني قد ا�سُتثير بالِجّدة والغرابة التي لم تك�سف ُكنهها 

بعد. وهذه االآلية ت�سمن للن�س االإم�ساك بالمتلّقي منذ الحرف االأول وانتهاء بالحرف 

االأخير؛ الأنه يريد اأن يجلو �سّر الن�س ويعي�س تجربة الده�سة.

ل بين طّيات الن�س ليكت�سف  ثم تبداأ بعد المفاجاأة: لّذة الكت�ساف؛ اإذ ي�سرع المتلقي بالتوغُّ   -

مواطن الجّدة، ويك�سر طوق الغرابة الذي كان قد توقف عنده لحظة المفاجاأة، فتاأ�سره 

وتتزامن  االأ�سياء.  فيها  تركن  التي  الغريبة  والمواقع  الن�س،  �سمن  الجديدة  العالقات 
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اإلى االأخرى..  اإلى جنب، لحاجة كل منهما  اآلّية اأخرى تواكبها جنبًا  مع هذه العملية 

وهي المقارنة. فكّلما وقعت عينا المتلّقي على �سيء جديد في الواقعة المنزاحة يقوم 

بمقارنته ـ واعيًا اأم غير واٍع ـ بعالم االألفة، وذلك بالعودة به اإلى ما اعتاد اأن يكون عليه 

المنزاح  العاَلَمْين:  في  للن�س  الكّلية  والتراكيب  والمواقع  العالقات  بين  فُيقارن  هناك، 

والماألوف. وُتعّد هذه العودة من �سلب عملية االنزياح، بل هي اإحدى غاياتها، كما 

د ُي�ستهدف من ورائه الوقوف  يرى جان كوهن لقوله: اإن »االنزياح في ال�سعر خطاأ ُمتعمَّ

على ت�سحيحه الخا�س«)1(. وكذلك االأمر عند ُيمنى العيد التي تنظر اإلى كل تعبير فني 

على اأنه انزياح عن عالم االألفة، »لكنه في هذا االنزياح يمار�س فعل االإحالة على هذا 

ة«)2(. العالم بو�سائله الفنية الخا�سّ

�سمن  المتلقي  دخول  في  الف�سل  اإليهما  يعود  والمقارنة(  )االكت�ساف  االآليتان  وهاتان    -

الن�ص، وهما مما ي�سمن توا�سله معه من جهة، وي�سمن للن�س ـ من جهة اأخرى ـ قراءات 

متعددة ت�سهم في اإثرائه.

ن االإ�سارة اإلى اأن المقارنة بين عالم  وما دام الحديث قد تطّرق اإلى مفهوم الإثراء، فَتح�سُ   -

اإثراًء وا�سعًا للن�س.  االألفة وعالم االنزياح تثير مجموعة من االأ�سئلة، ُتعّد االإجابة عنها 

ولعل من اأهم هذه االأ�سئلة ذلك ال�سوؤال الذي يلح على المتلّقي كّلما قارن بين العالمين؛ 

اأن يمنحه ويعجز عنه عالم االألفة؟ وتتعّدد االإجابة  العالم الجديد  الذي ي�ستطيع  اإذ ما 

د زاوية الروؤية التي قد تكون فنيًة اأو دالليًة، وتختلف هذه االإجابة اأي�سًا باختالف  بتعدُّ

ال�سيء المنزاح؛ ففي مثالنا )الدهر( يكون ال�سوؤال هو: ما الذي ي�ستطيع اأن ُيقّدمه الدهر 

للن�س عندما يكون قوًة فاعلة؛ اأي: عندما يكون بنيًة �سعريًة، ويعجز عنه الدهر عندما 

يمنحها  التي  الفنية  الطاقات  في  يتجّلى  االإجابة  من  فجزء  فقط؟  الزمان  بمعنى  يكون 

للن�س، والجزء االآخر منها يكمن في الثراء الداللي الذي يثيره. 

ون�ستطيع اأن ن�ستدل على هذا الثراء بالنظر اإلى رموز الدهر التي ت�سمح بها الن�سو�س؛ اإذ من 

)1(  كوهن، جان: بنية اللغة ال�سعرية 194.

)2(  العيد، مُينى: يف القول ال�سعري )4.
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الممكن اأن يكون بمعنى الظروف ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية)1(، وقد يكون 

دااًل على من بيدهم ال�سلطة؛ كالحكام واالأمراء)2(، وقد يكون �سورة لقانون الحياة))(، 

وغير ذلك من معاٍن اأُخر. ومثل هذه المعاني ال يمكن اأن ُندفع اإلى البحث عنها عندما 

لي�س هنالك من فجوة  اإذ  البحث؛  لهذا  عّلة  ال�سرف، فال  الزمان  بمعنى  الدهر  يكون 

بين الدهر ومعناه، ن�سعى اإلى ملئها كتلك الفجوة التي تن�ساأ بينهما عندما يكون الدهر 

منزاحًا عن معناه الماألوف.

واإذ يكون االنزياح نقاًل للدهر من معناه الماألوف المتوقَّع اإلى معنى اآخر غير متوقَّع،    -

فاإنه تظهر هنالك فجوة )م�سافة( بين نقطة البداية ونقطة النهاية، يتنا�سب طولها طرداً مع 

درجة االنزياح، فكلما ازدادت درجته ا�ستطالت الم�سافة، والعك�س بالعك�س. وهذه 

الفجوة بين العالمين مقترنة بالتوتر)4(، و�سّدة التوتر مرهونة بطول الم�سافة بين العالمين، 

اإذ ت�سبح العودة بال�سيء اإلى األفته؛ اأي: نفي االنزياح، اأكثر �سعوبة واأبعد منااًل. ومن�ساأ 

التوتر يعود اإلى �سدمة المتلقي الذي خاب توّقعه، وفوجئ بما لم يكن ينتظره اأو يتوقعه، 

اأن يكون.  يتوقع  ما كان  بينه وبين  المقارنة  الالمتوّقع، وفي  ا�ستيعاب هذا  فيجهد في 

والتوتر اأحد االأركان االأ�سا�سية في عملية التلّقي الفنية.

ي بنفيه فاإن هذا يمنح الن�س خا�سّية اأخرى  ولما كان االنزياح مرتبطًا في اأثناء عملية التلقِّ   -

هي الحركة، فاالنزياح قام بدايًة بتحريك الدهر من ماألوف موقعه اإلى موقع اآخر جديد، 

اأي اأن ثمة حركًة جهتها من نقطة البداية اإلى نقطة النهاية. ثم يقوم المتلقي بحركة اأخرى 

يعيد بها االنزياح اإلى عالم االألفة، فت�سبح جهة الحركة من النهاية اإلى البداية. وعلى هذا 

فاإن الن�س يحت�سن حركتين متعاك�ستين تمنحان الن�س خا�ستين: االأولى هي الحيوية؛ 

)1(  تنظر ق�سيدة االأعمى التطيلي: الديوان 1 - 2. وكذلك ن�س ابن طالوت البلن�سي، ينظر ابن حممد ال�سلفي، 

اأحمد: اأخبار وتراجم )).

تنظر ق�سيدة اإبراهيم بن خلف بن فرقد العامري، ابن اخلطيب: االإحاطة يف اأخبار غرناطة ج 66/1).  )2(

))(  تنظر ق�سيدة ابن عبدون يف رثاء بني االأفط�س: الديوان 9)1 - 2)1.

)4(  للتو�ّسع يف هذه الق�سية ينظر اأبو ديب: يف ال�سعرية؛ حيث يقوم اأغلب الكتاب على درا�سة )فجوة التوتر( 

يف جمموعة من الن�سو�س.
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الأنهما تخرجان الن�س عن �سكونه، والثانية هي التوتر الذي ين�ساأ من تعاك�سهما.

ولتاأكيد المالمح التي اأثرناها اآنفًا يح�سن اأن ناأتي بمثال تطبيقي؛ يقول حازم الَقرطاَجنِّي)1(:

ـــَمـــُح بــالــمــنــى ـــد كـــانـــت الأيــــــــاُم تَـــ�ـــسْ ـــــواَءهـــــاق ـــا اأن ـــه ـــوؤاِل ـــس ـــَل � ـــب وتُـــنـــيـــُل ق

تُــرى اأن  ــنــّقــل  ــت ال ــُم  ــي ــسِ � اقــتــ�ــســْت  وحباَءها)2(حــتــى  رفـــَدهـــا  ــاٍت  ــع ــرج ــت ــسْ ــ� ُم

ـــا ـــه ــي اأنَّ ــ�ــس ــق ـــُب الأ�ــــــســــــداِد ي ـــاق ـــع ــــّراَءهــــاوت ـــُل مــــن �ـــســـّرائـــهـــا �ــــسَ ـــدي ـــتُ ـــسَ �

رت ـــــدَّ َك ِهــــي  واإن  نــقــلــتُــُه  ــــدهــــر  ــِص، فــقــد تُــتــيــح �ــســفــاَءهــاوال ــو� ــف ــن ـــْرَب ال �ـــسُ

ــــد �ــســّرهــا  ـــــــوراً بـــمـــا ق ـــــــوراً بـــمـــا قــــد �ـــســـاَءهـــافـــيـــ�ـــســـوءهـــا ط ـــّرهـــا ط ـــ�ـــس وي

ـــا َفـــــتَـــــَرجَّ مــــن عـــطـــف الـــلـــيـــالـــي كـــــّرًة ـــاَءه ـــمَّ ــــْت بـــ�ـــســـرورهـــا َغ ــم َجــــَل ــك ــل ف

الده�سة من  لديه مكامن  ُت�ستثار  اإذ  االأولى،  القراءة  منذ  الن�س  مع  المتلقي  توا�سل  يبداأ 

جّراء اكت�شافه اأن الحديث عن الدهر ي�شاق بطريقة تختلف عما يظنه من ارتباط معنى الزمان 

وتاأطيرها،  المفاجاأة  اأبعاد  الن�س ال�ستيعاب  قراءة  اإعادة  اإلى  �ستدفعه  هذه  التوقع  به. وخيبة 

ًة من  والإر�ساء ف�سول التوتر الذي تمّلكه لحظتها، ليعي حينئذ اأن الن�س ن�سٌّ منزاح يحمل جدَّ

نوع ما، واأن الدهر لي�س كعهده به، ولذلك �سيرجع اإلى الن�س ليكت�سف مالمح الجّدة فيه... 

االأ�سداد،  بين  والتنقل  التغيير  وقانونها  الفعل،  على  قادرة  اأنها  اأي:  بالُمنى؛  ت�سمح  فاالأيام 

والدهر قادر على االإ�ساءة وعلى االإح�سان، والليالي ُت�ستعطف. فالمالمح االإجمالية للدهر 

هي القوة والتاأثير والفاعلية، وعالقة ال�ساعر به قائمة على الخوف والحذر والترّقب، وكل 

العالقات معه  تتاأطر  الماألوف حيث  الدهر مالزمًا لمعناه  ليتجلَّى لو بقي  هذا مما لم يكن 

�سمن حدود االإح�سا�س بالوقت فقط، وال يتعّدى تاأثيره الوقت. 

وكّلما توّغل المتلقي في عملية االكت�ساف ازدادت متعته الجمالية التي تن�ساأ بدايًة من لّذة 

االكت�ساف، الرتباطه بالطفولة حيث كان التعامل مع المحيط ياأخذ طابع االكت�ساف دائمًا، 

)1(  القرطاجني، حازم: الديوان 7 - 8.

م به. )2(  احلباء: ما ُيتكرَّ
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فعين الطفولة دائمة االنبهار الأنها تفتقد االعتياد على االأ�سياء، وال تت�سّلح بمخزون معرفي اأو 

ب�سري وا�سع. ثم يظهر م�سدٌر اآخر للمتعة حين يعاين المتلقي قدرة الن�س على منح االأ�سياء 

مواقع لي�ست لها، وكذلك قدرته على الجمع بين اأ�سياء لم يكن ُيظنُّ اأنها قابلة للجمع؛ ففي 

الن�س ياأخذ الدهر مكان المارد الجبار الذي ُي�سيِّر كل �سيء كما يريد، وهذا موقع جديد له. 

وكذلك ثمة عالقات تن�ساأ بين الدهر واالإن�سان مبنية على قدرته على االإعطاء واال�سترجاع، 

وال�سر واالإح�سان.. الخ، وهذه كّلها قدرات اجتمعت للدهر ولم يكن ُيَظّن اجتماعها على 

هذا النحو. اأفال يكون في اكت�ساف ذلك كله قدر كبير من المتعة الجمالية!

الجديدة مع  يْجري من خالل مقارنة مواقعه  للدهر  الجديدة  المالمح  واكت�ساف هذه 

مواقعه القديمة؛ فمن اأين للمتلّقي اأن ُيدرك ِجّدة العالقات اإذا لم يكن يعرف ِقَدمها!

فاإذا تمَّ للمتلّقي ا�ستيعاب المفاجاأة واكت�ساف خبايا الجدة يكون قد ا�ستعّد لتقّبل الن�س 

ذلك  له  يتاأّتى  وال  الجديدة،  في مالمحه  للدهر  العامة  الداللة  عن  البحث  فيبداأ  يَّته، 
كلِّ في 

اإال بمعرفة �سر االنزياح الذي من اأجله ك�سر الدهر طوقه القديم. فما الذي يريده الن�س من 

تقديم الدهر بهذه المالمح؟ وبهذا ال�سوؤال تبداأ عملية دخول المتلقي اإلى عمق الن�س الإعادة 

والنف�سية،  واالقت�سادية  االجتماعية  العامة:  الظروف  بالدهر  المراد  فلعل  واإثرائه.  �سياغته 

وتكون اإدانُة الدهر حينئٍذ اإدانًة لها بطريقة ما؛ وهذا يعني اأن ال�ساعر ي�سيق بع�سره وبحياته 

التي يحياها. ولكن.. لعل ال�ساعر يريد اأن يدين اأحداً بعينه من خالل اإدانته لع�سره، فقد يريد 

االإ�سارة اإلى من ُيحّرك هذه الظروف؛ كالحكام واالأمراء، ولعله لم ُيرد ال هذا وال ذاك، واإنما 

ب�سورة جديدة، وعالقات جديدة  اإثرائه  تنبع من  فنية  الن�س خ�سو�سيَّة  يمنح  اأن  رغب في 

لالأ�سياء تمنح الن�س توتراً وحركة، ولعله اأراد ذلك كله.

ت�سهم في جعل  ـ  الن�س  اأن يحتمله  ـ مما يمكن  �سواها  اإن هذه االحتماالت كّلها وما 

ًا مفتوحًا قاباًل لدالالت متعّددة، ناهيك بما تفرزه هذه الدالالت من حيوية ي�سبح  الن�س ن�سّ

الن�س بموجبها مّواراً بالحركة بين دالالته، وبين عالميه القديم والجديد، ذهابًا واإيابًا.

وبمجموع هذه المالمح يكون االنزياح قد حّقق المراد منه.
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ثانياً: الأ�سطرة 

عمومًا)1(،  لالأدب  االأ�سلية  النماذَج  االأ�ساطيَر  عدَّ  من  حذو  ونحذو  بعيداً  نذهب  لن 

ولن نقف في الطرف المقابل لننفي اأّية عالقة بينها وبين االأدب، وال�سعر منه بوجه خا�س؛ 

ي�سبه  كان  الذي  البدائي  عن  �سدرت  اأنها  �سعريّتها  عّلة  للكون،  �سعرّي  ٌر  وُّ َت�سَ فاالأ�سطورة 

ُيوّلد عنده كلُّ �سيء حااًل من االإدها�س والمفاجاأة، ولذلك  اإذ  ا�ستيعابه لالأ�سياء؛  الطفل في 

كان عالم االأ�سطورة يتكئ دائمًا على العجيب والمده�س والخارق. واأغلب هذه المالمح 

مغاير للواقع الماألوف ومنزاح عنه، وهنا مكمن التقاء ال�سعر واالأ�سطورة، فكالهما ي�ستند 

اإلى االنزياح في تكوين ُبناه.

اأ�سطورة  اأو  بذاته  ن�سٍّ  مع  يتعامل  قد ال  ال�ساعر  فاإن  ُمْنَجَزة  ن�سو�س  االأ�ساطير  اأن  ومع 

ه مناخًا ي�سبه اإلى حدٍّ كبير المناخ االأ�سطوري، كر�سم ال�سخ�سيات  بعينها، بل ربما خلق في ن�سّ

اأن�ساف اآلهٍة اأو َمَردًة، اأو االتكاء على الفعل الخارق اأو المده�س اأو العجيب، وما �سوى ذلك 

من مظاهر مختلفة. وهذا قد يحدث في غير ال�سعر اأي�سًا، وهو ما حدا باأحد الدار�سين اإلى اأن 

�س مظاهر اأن�شاف االآلهة  يبحث عن )اأنماط ال�شلوك االأ�شطوري( في و�شائل االإعالم، فتلمَّ

في �سخ�سية )البطل الخارق Superman(، ومظاهر الفعل الخارق في بع�س �سخ�سيات 

الروايات البولي�سية، ونماذج اأخرى ا�ستقاها من الواقع الُمعا�س اأي�سًا ال�سيا�سي واالجتماعي 

�س مثل ذلك في ال�سعر؟!. واالقت�سادي)2(. فاإذا جاز له ذلك في الواقع اأفال يجوز لنا اأن نتلمَّ

مظاهر الأ�سطرة 

يقوم المناخ االأ�سطوري للن�سو�س التي بين اأيدينا على ركيزتين اثنتين ال ُيمكن الف�سل    -

الدهر، وتتعلق  الأولى بمامح �سخ�سية  تخت�ص  االأخرى،  منهما على  بينهما، العتماد كل 

)1(  ثروب فراي، نور: املاهّية واخلرافة 21.

)2(  اإيلياد، مري�سيا: مالمح من االأ�سطورة 220 - 1)2.
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جّباراً  فاعاًل  يبدو  الن�سو�س  اأغلب  في  فالدهر  عنه؛  ت�سدر  التي  الأفعال  بطبيعة  الأخرى 

له  نر�سم  اأن  اأردنا  ولو  �سيء.  عليه  يعلو  وال  �سيئًا،  يهاب  ال  الأ�سطورية،  الآلهة  كاأن�ساف 

ِبَيَدين �سخمتين  مارٍد عمالق  �سكل  الأخذ  الن�سو�س،  من  ن�ستخرج مالمحها  �سورة 

ُي�سيِّر بهما االأ�سياء، وقَدَمين جّبارين يدو�س بهما ما ي�ساء. واالأفعال التي ت�سدر عن الدهر 

ق ويق�سم ويقتل ويبيد ويفني، اإلى اآخر ما  المارد تنحو منحى القوة والجبروت؛ فهو ُيمزِّ

هنالك من اأفعال خارقة تجاوز حدود المعقول، وَمن كانت هذه اأفعاله ُحقَّ له اأن يكون 

كن�سف اإله اأ�سطوري. والق�سائد التي ُتبرز جبروت الدهر وت�سييره للعالم كثيرة، منها 

ق�سيدة االأعمى التُِّطيلي المطّولة التي نختار منها قوله)1(:

ــــن ُفـــــــٍل وُفـــــــاِن ثــــانــــي ع الــــَحــــَدثــــاِنُخـــــــذا حــــدِّ عـــلـــى  بــــــاٍق  اأرى  ـــي  ـــعـــلِّ لَ

ــا ــه ــُل واأه الـــديـــاَر  ــَن  ُجــ�ــسْ ُدَوٍل  ــاِنوعـــن  ــف ـــرُف الـــدهـــر لـَــْيـــ�ـــصَ ب ـــس َفـــنـــيـــَن، و�

ــر الــــغــــداة اأُمـــتِّـــعـــا ــ�ــس ــــن َهــــَرَمــــْي م ـــاِنوع ـــرم ه هـــمـــا  اأم  ـــاٍب  ـــب ـــس � ـــرِخ  ـــس ـــ� ب

ٌف ـــرِّ ـــ�ـــسَ ــعــريَــْيــن ُم ــن الــ�ــسّ ــي ــــواِنوزايـــــــَل ب ــــت ُم ول  واٍن  ل  الـــــدهـــــِر  ــــن  م

ـــْي نُـــَويْـــَرٍة ـــَن �ــســرُف الــدهــر لبـــنَ ـــل ــــــــاَل كـــــــلَّ تـــــــداِنواأع ـــــاٍء غ ـــــن ـــــوِم ت ـــــي ب

ــًة ــل ـــــاَن مــي ـــــي ـــــاِنومــــــال عـــلـــى عـــبـــ�ـــصٍ وُذب ـــِه وج ــــَمــــْجــــِنــــيٍّ عـــلـــي فـــــــــاأودى ِب

اإلى اأن يقول:

جــمــيــُعــهــم ع  ـــدَّ ـــس ـــ� يُ لــــم  ــل  ــي ــب ق ِبَعواِن)2(واأّي  اأو  الأرزاء  ـــن  م ـــْكـــر  ـــِب ِب

ر على الب�سر، ولذلك فاإن الدهر  فالدهر يفني الدول وال يفنى؛ فله الخلود، والخلود متعذِّ

الحروب  ي�سعل  اإنه  النجوم والنا�س والقبائل، حتى  التاأثير في  اإلى  ته ت�سل  الب�سر، وُقوَّ فوق 

ذلك  فعل  ي�ستطيع  حتى  الدهر  هذا  عادي  كائن  هو  فهل  �ساء.  متى  ويخمدها  �ساء،  متى 

ر الدهر بالطريقة ذاتها؛ كق�سيدتي ابن عبدون  كّله؟! وهناك كثير من الق�سائد غير هذه ت�سوِّ

)1(  التطيلي، االأعمى: الديوان 224 - 227.

)2(  الِبكر: الفعلة التي مل يتقدمها �سيء، حرب بكر: ال مثيل لقوتها. واحلرب العوان: التي تكرر فيها القتال.
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ندي النونّية الم�سهورة)1(. الطويلتين، وكذلك ق�سيدة اأبي البقاء الرُّ

وال�سواهد على اأفعاله كثيرة اأي�سًا، ومجملها يدل على القّوة الجبارة. يقول ابن عبدون)2(:

اأبـــالـــَك يـــا دهـــُر ــْح ل  ــِج ــس ــا� ــُر َمـــَلـــْكـــَت ف ــْك ــكــٌة ِب ــت ــــاٍم فـــي الـــُعـــا ف ــــلِّ ع ــــي ُك اأف

ويقول ابن خفاجة))(:

نَــــَهــــْب اإلّ  جــــــــاَد  زمــــــــان  َذَهــــــْباأيُّ  اإل  ـــــاء  ج خـــطـــٍب  اأّي  اأم 

ـــى ــــا وه ــــا م ـــــدهـــــُر ف ــــــــْب كــــــًا َطـــــــوى ال َوَه ـــــا  م ول  داَم  ــــٍب  ــــان ــــج ب

ويقول اأي�سًا)4(:

ـــثـــْه لَـــعـــاِب َدَهـــــْتـــــَك  ل  الـــلـــيـــالـــي  ــْهاإن  ــث ــائ ــع ــــاِن ال ــــزم ـــد ال ـــُت فـــيـــَك ي ـــي ـــُوق ف

فلننظر اإلى الدهر كيف يفتك وينهب ويطوي ويعبث، وهو قادر على اأفعال كثيرة غير 

هذه؛ مثل: اللْوي والترويع والهّد والخيانة ))(، والجور)6(، وال�سطو)7(، والوقذ)8(، والع�ّس 

بهذه  القيام  ال�ستطاعته  اأ�سطوريًا،  كائنًا خرافيًا  اإذن  الدهر  يكون  اأفال  والخفر)9(،  والتفريق 

االأفعال مجتمعة؟!.

�سعرية الأ�سطرة: 

يبرز التخييل بو�سفه اأهّم ملمح ي�سطبغ به الن�س ب�سبب اأ�سطرته، فخيال المتلّقي لم يعتد    -

رثاء  �ساعر  الرندي  البقاء  اأبو  البقاء:  اأبو  الرندي،   .1(2  -  1(9  ،1(0  -  127 )1(  ابن عبدون: الديوان 

االأندل�س 4)1 - 140.

)2(  ابن عبدون: الديوان 7)1.

))(  ابن خفاجة: الديوان 249.

)4(  ابن خفاجة: الديوان 266.

))(  التطيلي، االأعمى: الديوان 2)1، 161، 197، 2)2.

)6(  ابن خفاجة: الديوان )14.

)7(  ابن اخلطيب: االإحاطة يف اأخبار غرناطة )/480.

)8(  االأ�سفهاين، العماد: خريدة الق�رص وجريدة الع�رص ج 2/)2).

)9(  القرطاجني، حازم: الديوان 47 - 49.
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به،  اقترنت  كالتي  اأفعال  اإليه  ُتن�سب  اأن  يعتد  لم  اأنه  كما  الن�س،  في  الذي  كهذا  دهراً 

ر مالمح الدهر الجديد؛ الأنه اإن لم يفعل ف�سيبقى الدهر مفهومًا  ولذلك ي�سرع في ت�سوُّ

هالميًا غير وا�سح المعالم، واإذا بقي كذلك فلن ي�سع المخّيلة تاأطيره �سمن قوالب اأو 

حدود وا�سحة ليتحقق ا�ستيعابه. يقول االأعمى التُِّطيلي راثيًا)1(:

ــلٍّ ــح ــــــى م ـــــاُن اإل ـــــزم ـــف �ــســمــا ال ـــي ـــِبوك ـــي ب ـــدَّ ـــُف فـــيـــه عــــن ال ـــي ـــط يـــ�ـــســـّل ال

ــا  ــاي ــن ــم ــــــْحــــــَوُه ُحـــــْمـــــَر ال ــــى نَ ــــحــــروِبتـَـــَخــــطَّ ــــوِد ال ــــس ــــي � ــــه ف ــــي ــــــدبُّ اإل ي

ـــىَّ ـــل ـــَح تَ ذرٍب  ٍب  ــــــجــــــرَّ ُم �سريِب)2(وُكـــــــــلَّ  اإلـــــى  يُـــ�ـــســـاُف  ل  بــو�ــســٍم 

فيه يـــجـــوُل  الـــــــــزوؤاَم  ــــمــــوَت  ال ــِبتــــرى  ــري ــُم ــِظ ال ــح ــل ــحــر فـــي ال ــ�ــسّ مـــجـــاَل ال

ــــــلَّ َقــــــــْرٍم ـــصّ بـــــه الــــمــــنــــيَّــــُة ك ـــ� ـــح نجيِب))(ت ـــرٍد  ـــج ـــن م ـــــوق  ف نـــجـــيـــٍب 

ــــــصَ عـــلَّـــمـــتـــُه ـــــمَّ اأخــــــر� ـــــس ـــــــلَّ اأ� ال�سعوِب)4(وك ت�ستيَت  الــدهــِر  ــروف  ــس �

فالمنايا  اإليه،  الو�سول  الطيف عن  ليعجز  المنعة، حتى  لنا مكانًا �سديد  فال�ساعر ي�سف 

ال�ّسداد،  البواتر والرجال  ال�سيوُف  بالموت، وتحميه كذلك  تحر�سه وتِعُد كلَّ مقترٍب منه 

كان جلداً  مهما  منه،  االقتراب  على  ليفني كل مجترٍئ  يحر�سه  الموت  كاأن  يبدو  ولمَنَعِتِه 

كّلها،  الموانع  ويتجاوز  يخترقه  اأن  الدهر  ا�ستطاع  المنعة  �سديَد  المحلَّ  هذا  ولكنَّ  �سلبًا. 

على خطورتها؛ ليغتال المرثي. فاأّي كائن هذا الدهر حتى ا�ستطاع ذلك؟ ولالإجابة عن هذا 

ر الدهِر مارداً جباراً ال يهاب الخطر مهما كان، وهو فوق ذلك  ال�سوؤال ت�سرع المخّيلة بت�سوُّ

الدبيب في مثل هذا المكان.  من طبيعة ُهالمية غير طبيعية الطيف؛ الأن الطيف يعجز عن 

وهو كائن يعلو على الموت اأي�سًا؛ اإذ الموت جندّي من جنوده يق�سي به على من ي�ساء. فهذه 

االآلّية التي تقوم بها المخّيلة لم تكن لُت�ستثار لو لم يكن الدهر موؤ�سطراً.

)1(  التطيلي، االأعمى: الديوان 140.

)2(  املجرب: الذرب هو ال�سيف القاطع. وال�رصيب: املثيل.

))(  القرم: ال�سيد البطل.

)4(  االأ�سم االأخر�س: يق�سد به الرمح.
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واالآلّية ذاتها تتكرر في حال ا�ستيعاب االأفعال الموؤ�سطرة التي تن�سب اإلى الدهر؛ كالفتك 

والع�س والهّد والتمزيق. فعندما يقول حازم الَقْرطاَجنِّي)1(:

ـــاٍن عـــلـــى زمــــٍن ـــن ـــس ـــاأ� ـــٍر ب ـــف ــار وعــــ�ــــصُّ ظ ــف ــاأظ ب ـــاٍن  ـــن ـــس اأ� قـــــرُع  اأو  عـــ�ـــصَّ  ـــد  ق

فالع�ّس  )الع�س(،  الدهر  اإلى  المن�سوب  الجديد  الفعل  ا�ستيعاب  اإلى  المخّيلة  ُت�سارع 

ي�ستلزم  والوجه  وجهًا،  ي�ستلزم  والفم  فم،  وجود  تقت�سي  واالأ�سنان  اأ�سنان،  وجود  يقت�سي 

ر كائٍن  راأ�سًا، والراأ�س مقترن بالج�سد، وهكذا تتوالى الم�ستلزمات وُتدفع المخيِّلة اإلى ت�سوُّ

ه. وهذه االآلية من التخييل ُتخ�سب المخّيلة  لي�س كاالإن�سان، بل هو فوقه؛ الأنه قادر على ع�سّ

وتحركها، وتمنح الن�س اأجواء خا�سة من الجمال، تتكئ على �سحر الخيال.

اأما الملمح االآخر ل�سعريّة االأ�سطرة فيتجّلى في تكثيف التجربة و�سحنها بانفعالت ال�ساعر؛    -

الأن ال�سورة الالمعقولة التي يتجّلى بها المناخ االأ�سطوري تختزن جوهر التجربة ال�سعرية 

في اأق�سى درجات توترها، فيتحّول الالمعقول واقعيًا الذي ي�سم ال�سورة االأ�سطورية، 

اإلى معقول �سعوريًا يمنحها م�سروعّية وجودها، فال�سورة االأ�سطورية »ال يمكن تحّققها 

في الواقع، واإن تكن َمَواّدها منه، حيث اإن التفكير ال�سعري يجعل من تلك المواد ذات 

عالقات جديدة مختلفة اختالفًا جذريًا - في بع�س االأحيان - عن عالقتها �سمن الواقع 

الحرفي. ولكن اإذا كانت تلك ال�سورة ال معقولة واقعيًا فاإنها معقولة �سعوريًا واإيحائيًا، 

بل اإن تحّققها ال يمكن اأن يكون اإال �سعوريًا واإيحائيًا، واإذا انتفت عنها هذه المعقولية 

فاإنها تفقد �سرعية وجودها اأ�ساًل«)2(.

فعندما يقول ابن َعْبدون))(:

ــٍة ــيَ ــِق ــْب ــر ُم ــي ــي غ ــال ــي ــل ـــي ال ـــم ـــفـــري اأدي ــــنَّ ولـــــي!؟ تَ ــــُه ــــَل ــي َويْ ــال ــي ــل ـــيَّ مــــا ل ـــل ع

وا�سح  غير  كائن خرافي  بفعل  ال�ساعر  على  يقع  الذي  التفتيت  فعل  اأن  بجالء  نالحظ 

وكذلك  الحرفي،  الواقع  في  حقيقي  وجود  له  ولي�س  واقعي،  غير  فعٌل  كالليالي:  المعالم 

)1(  القرطاجني، حازم: الديوان 47.

)2(  كليب، �سعد الدين: االأ�سطورة والرمز 97 - 98.

))(  ابن عبدون: الديوان 174.
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الكائن الذي يقوم بالفعل، ولكن االنفعال الذي تختزنه ال�سورة هو الذي يمنحها وجودها 

الحّق؛ الأن قوله )تفري اأديمي الليالي( يدل على اأن العالقة بين ال�ساعر والدهر عالقة �سديدة 

اإلى اأن يختزن عذاباته من الدهر في مفردة  التوتر، وذات بعد تاريخي طويل، دفع ال�ساعر 

ي�ستكمل  ثم  الدهر.  جبروت  اأمام  ال�ساعر  �ساآلة  ندرك  خاللها  فمن  )تفري(،  مثل  واحدة 

فالليالي  واالنفعال،  التوتر  من  ممكن  قدر  باأكبر  لي�سحنها  بداأها  التي  ال�سورة  ر�سم  البيُت 

ال تفري اأديم ال�ساعر فقط، بل ال ُتبقي عليه اأي�سًا. وهذا يزيد من تاأكيد اأ�سطورية ال�سورة، 

فالدهر ال يفّتته فقط، بل ي�سل بالفعل اإلى اأق�ساه وال ُيبقي من ال�ساعر �سيئًا، حتى اإننا َلنظن 

اأنه �سيزول بفعل تاأثير الدهر فيه، ثم تاأتي بعد ذلك عبارة �سديدة ال�سعف ُي�ستكمل بها ر�سم 

المناخ االأ�سطوري، وت�سدر عن ال�ساعر في اأق�سى حاالت �سعفه، لتّتجه اإلى الدهر في اأق�سى 

درجات جبروته: )ما لليالي ويلهن ولي؟!(، فُت�سحن �سخ�سية ال�ساعر حينئذ بالذل والمهانة؛ 

ع. الأنه غير قادر اإال على الندب والتفجُّ

الن�س معقوليًة �سعوريًة  االأ�سطورية واقعيًا تمنح  ال�سورة  اأن ال معقولية  وبذلك نالحظ    -

التعبير  ُيراد  التي  التجربة  ُيلخ�س جوهر  الذي  التوّتر  من  كبير  بقدٍر  وت�سحنه  انفعالية، 

لن يقف عند  المتلّقي  الن�ص واإثرائه، الأن  اإغناء  ت�سهم في  اآخر،  اإنها من طرف  ثم  عنها، 

حدود ال�سورة المر�سومة �سمن الن�س، بل �سيمتّد اإلى جذور تجربة ال�ساعر مع الدهر، 

تلك التجربة التي كانت هي الخلفية الدافعة لت�سكيل ال�سورة االأ�سطورية على هذا النحو 

من التوتر واالنفعال، ثم �سيقوده ذلك اإلى الت�ساوؤل عن عّلة ا�سطباغ العالقة بينهما بهذا 

ال�سباغ المتوتر، اأيعود ال�سبب اإلى نف�سية �ساعٍر بعينه لم يتوازن مع الواقع الذي يعي�س 

فيه؟ اأم اأن هذا االأمر يعود اإلى طبيعة الدهر الذي يفر�س على ال�ساعر - اأّي �ساعر - اأن 

ك الن�س ويمنحه ثراًء دالليًا وا�سعًا،  يتعامل معه بهذه الطريقة؟! ومثل هذين ال�سوؤالين ُيحرِّ

ي�سمح للمتلّقي اأن ينظر اإليه بمنظاره الخا�س.

ويقودنا الحديث عن تكثيف التجربة و�سحنها بانفعالت ال�ساعر، وكذلك الحديث عن 

الغنى الدللي الناتج عن هذه العملية، اإلى النتقال اإلى ملمح �سديد الأهمية يدين للملمحين 

روؤيا  بتقديم  ـ  الن�صو�ص  بع�ص  في  ـ  الأ�صطرة  ارتباط  في  ويتمّثل  وجوده،  باأ�ص�ص  ال�صابقين 
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متكاملة لل�ساعر؛ فحين نعي النفعالت المبثوثة في الآلية الأ�سطورية التي يتعامل بها الن�ص مع 

مفردات ت�صكيله، نكون قد �صرعنا في تلّم�ص بداية الطريق نحو روؤيا ال�صاعر؛ لأن هذه الروؤيا 

لو لم تكن قد اأخذت �صكل منظومة متكاملة وُمْنَجَزة، لما ا�صتطاع ال�صاعر اأن ي�صحن الن�ص 

بانفعالت ذات منحًى محدد ووا�صح. فالروؤيا هي التي تنظم انفعالت ال�صاعر، وِمن غيرها 

الأ�صطورية.  ال�صورة  ين�صاق وراء ل معقولية  تتبعثر هذه النفعالت وتاأخذ �صكاًل فو�صويًا 

يبني  متوازنة  منظومة  اإلى  يتحّول  عندما  كاملة،  بحدودها  لتجربته،  ال�صاعر  وعي  فالروؤيا: 

عليها ال�صاعر فهمه الم�صتقبلي للعالم.

ولعل من اأهم الن�سو�س التي تعبر عن هذه الم�ساألة ق�سيدة ابن عبدون الرائية الم�سهورة، 

التي نختار منها قوله)1(:

بـــالأَثَـــِر الــعــيــن  بــعــد  يــفــجــُع  هـــُر  الـــدَّ ــَور؟!1 -   ــسُّ ــ� ــاِح وال ــب ــس ــبــكــاُء عــلــى الأ� فــمــا ال

موعظًة ــــوَك  اآل ل  اأنـــهـــاَك  اأنـــهـــاَك    - ــِر2  ــف ــظ ــِث وال ــي ــل ــــاِب ال ــن ن ــي عـــن نـــومـــٍة ب

ُم�سالمًة اأبـــدى  واإن  ــرٌب  ح فالدهُر    - ُمِر)  وال�سُّ البي�ِص  مثل  والــ�ــســوُد  والبي�ُص 

ــُذه ــاأخ ت ـــراأ�ـــصِ  ال بــيــن  ــــوادَة  ه ول    - كـــِر4  يـــد الـــ�ـــســـراِب وبــيــن الـــ�ـــســـارِم الـــذَّ

ــهــا ــتُ نَــْوَم ــن دنــيــاَك  م ــَك  نْ ــرَّ ــغ ت ــا  ف   - ــهــِر)  ــ�ــسَّ ــُة عــيــنــيــهــا �ـــســـوى ال ــاع ــن ــس ــا � ــم ف

ــا ــن ــَرتَ ــْث َع اهللُ  اأقـــــاَل  ــي  ــال ــي ــل ِل مـــا    - ـــا يـــــُد الـــِغـــيـَــر6  ـــه ـــْت ـــانَ مــــن الـــلـــيـــالـــي وخ

ُكـــلِّ جــارحــٍة فــي  لها  حــيــٍن  ُكـــلِّ  فــي    - ــِر7  ــَظ ــنَّ ال عـــن  ــــــْت  زاَغ واإن  ـــــراٌح  ج ــا  ــن م

بــِه تــغــرَّ  ــي  ك لــكــن  بــالــ�ــســيِء  تــ�ــســرُّ    - هــِر8  ــــَن الــزَّ ــي ِم ــان ــج كـــالأيْـــِم ثــــاَر اإلــــى ال

ِخْدَمتَها بالنَّ�سِر  ــيَــْت  وِل دولــٍة  ــْم  َك   - ــــراَك، مــن َخــبَــِر9  ــْل ذك ــسَ ــِق ِمــْنــهــا، و� ــْب ــم تُ ل

فابن عبدون يريد اأن يقول: اإن الدهر بمنزلة القانون الذي ُي�سيِّر تفا�سيل الحياة، ولذلك 

ي�ستوي اأمامه ال�سعيف والقوي، الجماد والحي. وعلى الرغم من اأن الق�سيدة قيلت في رثاء 

بني المظّفر فاإن روؤيا ال�ساعر الكّليةـ  التي ا�ستقاها من طول خبرته ومرانه في الحياة وتجاربها 

)1(  ابن عبدون: الديوان 140.
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ـ منعته من اأن ينجرف خلف عواطفه ال�سخ�سية تجاههم، فكانت مواقفه منهم ُمَعْقَلنة بوجه 

عام؛ الأنه يرى اأن ما حّل بهم لم يكن لُيخِطئهم، فقانون الحياة يقت�سي اأن يزول ملك ليبداأ 

ملٌك غيره، وينتهي عهد قديم ليبداأ عهد جديد، وهكذا دواليك.

يقول ابن َعْبدون في زوال بني المظّفر ُمعبِّراً عن حتمية قوانين الدهر)1(:

ـــت - ـــَزلَ نَ ل  والأيّـــــــاُم -  الــمــظــفــر  ــنــي  ــِر ب ــَف ــسَ ــى � ــل ــــــورى مــنــهــا ع مــــراحــــٌل، وال

فالورى ـ كل الورى ـ البد م�سافرون، ي�ستوي في ذلك بنو المظّفر وغيرهم. وقد مّهد 

ال�ساعر لهذه النتيجة بحديث م�سهب يظهر قدرة الدهر على التاأثير في كل �سيء مهما كان، 

فهو الذي يفني الح�سارات، ويزيل الملوك، وي�سعل الحروب، وُيغيِّر مجرى التاريخ. وفي 

هذه الق�سيدة يوغل ال�ساعر في اأ�سطرة مناخها العام، حتى اإن الدهر َلَيَتَعْمَلُق على نحٍو قلَّ اأن 

م ما قبلها في  نراه في غيرها، فمع كل بيت يكبر الدهر بمقدار ما؛ الأن البيت كالحجرة ُتَتمِّ

�سبيل الو�سول اإلى بناء �سخم متكامل االت�ساق، فبيٌت يتحدث عن تاأثير الدهر في القبائل، 

واآخر يتكلم على تاأثيره في الملوك، ثم اآخر عن الح�سارات، وهكذا.. حتى ي�سل اإلى بني 

المظّفر فيكتمل لديهم البناء االأ�سطوري ل�سخ�سية الدهر.

خلق نظام ا�ستعاري يقوم على الت�سخي�ص. فالدهر  ومن المالمح المهمة ل�سعرية االأ�سطرة: 

وُيدمر  يبط�س  فهو  زمانيًا؛  معنويًا  معًنى  يعد  ولم  الحّية،  بالكائنات  �سبيه  كائن  اإلى  ل  تحوَّ

وُيميت ويزيل الح�سارات، ويظهر كمارٍد حينًا وكن�سِف اإلٍه حينًا اآخر. وهذه الهيئات التي 

ل�سقت به لي�ست من لوازمه في معناه القديم الذي انزاح عنه، بل هي منقولة اإليه من حقل 

يكون  اأن  ا�ستحّق  هنا  االأ�سطورية، ومن  االآلهة  اأفعال  الحّية، ويخ�ّس  الكائنات  يخ�ّس  اآخر 

اء اإ�سفاء المالمح االإن�سانية عليه، وهي لي�ست  ا�ستعارة)2(. اأما الت�سخي�س فقد ل�سق به من جرَّ

)1(  ابن عبدون: الديوان 140.

فيها؛ الأن هذا خارج عن  النقاد والبالغيني  التي طال جدل  اال�ستعارة  تعاريف  مناق�سة  ل�سنا هنا ب�سدد    )2(

طبيعة البحث، وح�سُبنا االعتماد على ما غلب ثباته بني النقاد من اأنها ا�ستعمال اللفظ يف غري ما و�سع له يف 

اأ�سل اللغة؛ لعالقة امل�سابهة. ينظر ابن عبد العزيز اجلرجاين، علي: الو�ساطة بني املتنبي وخ�سومه 41. وابن 

ر�سيق: العمدة ج 1/)46. اجلرجاين، عبد القاهر: اأ�رصار البالغة 0) - 71. ودالئل االإعجاز 74 - 79، 

1)4 - 1)4. وجمموعة: �رصوح التلخي�س ج 4/)4.
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له في االأ�سل)1(؛ وهذا يعني اأن الن�سو�س قامت بنقل الدهر من حقل يتعّلق بالجمادات اأو 

اإن�ساني، اكت�سب فيه هيئات جديدة لم تكن له في حقله االأول؛  اإلى حقل اآخر  المعنويات 

كالحركة واالإح�سا�س واالإرادة والحياة، وما �سوى ذلك. وهذه االآلية ت�سبه اآلية اال�ستعارة اإلى 

حدٍّ بعيد، ولذلك كان الت�سخي�س اأبرز مظاهر اال�ستعارة.

القا�سي  تنّبه  ولقد  بالت�سخي�ص،  ال�ستعارة  التقاء  تج�ّسد  التي  الأمثلة  اأهم  من  الفاعل  والدهر 

اال�ستعارة  حدِّ  على  بالخروج  المتنبي  اتهم  من  على  رّده  معر�س  في  ذلك  اإلى  الجرجاني 

الم�ستعمل والمعتاد بين ال�سعراء، فقد ا�ست�سهد القا�سي في هذا المجال ـ مجال اال�ستعارة ـ 

باأبيات عن الدهر الفاعل لعّدة �سعراء كالُكَميت و�ساتم الدهر، ليثبت اأن ا�ستعارات المتنبي لم 

تكن بدعًا بين ال�سعراء، واأن هناك من �سبقه اإلى ما يماثل �سنيعه، ثم عّلق على تلك االأبيات 

قائاًل: »فهوؤالء )ال�سعراء( قد جعلوا الدهر �سخ�سًا متكامل االأع�ساء تام الجوارح«)2(. فلننظر 

اإليه كيف يقرن بين الت�سخي�س واال�ستعارة الت�سخي�سية؛ الأن اأمثلة االأ�سطرة كّلها تدل عليه، 

بل اإن كل الن�سو�س التي يظهر الدهر فيها فاعاًل هي �ساهد عليه.

ا�ستعارة  ِبُرمَّته، فال يكون مجّرد  الن�ص  يٍّ يحت�سن 
ُكلِّ اإطاٍر  النظام �سكل  ياأخذ هذا  اأن  ويغلب    -

تظهر في بيت وتغيب في اآخر، اأو ا�ستعارات تختلف من بيت اإلى اآخر، بل هي ا�ستعارة 

الفاعل  الدهر  عن  تتحّدث  التي  الطويلة  الن�سو�س  ففي  كّلها؛  االأبيات  ت�سمل  كبيرة 

نالحظ اأن هنالك ا�ستعارة ت�سخي�سية ُكلِّية ُتغلِّف الن�ّس، وفي كلِّ بيت ثمة ظهور لها. 

ويبداأ تّكون هذا النظام منذ البيت االأول، فعندما قال ابن َعْبُدون))(:

ــــِر ــــالأَثَ ـــِن ب ـــْي ـــَع ــُع بـــعـــَد ال ــج ــف ــَور؟ الـــدهـــُر ي ــسُّ ــ� ـــبـــاِح وال ــكــاُء عــلــى الأَ�ـــسْ ــب فــمــا ال

اأ�سبح هذا البيت بمنزلة االأ�سا�س الذي يقوم عليه البناء اال�ستعاري، وكل ما �سيعقبه من 

اأبيات اإتماٌم لهذا البناء ال يكاد يخرج عن االإطار العام لال�ستعارة الت�سخي�سية للدهر. ففي هذا 

امل�سطلحات  معجم  اإبراهيم:  وفتحي،   .67 االأدبي  املعجم  النور، جبور:  عبد  الت�سخي�س:  ب�ساأن  ينظر    )1(

االأدبية 7).

)2(  اجلرجاين: الو�ساطة بني املتنبي وخ�سومه 0)4.

))(  ابن عبدون: الديوان 9)1. وينظر بقية الق�سيدة 9)1 - 2)1 
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البيت )الدهر يفجع(، وفي الذي بعده )الدهر قد ُيبدي الم�سالمة وهو يريد الحرب(، وفي 

م بناء اال�ستعارة الكّلية  الذي يليه )الليالي توؤذي وتخون(... الخ. وهكذا ياأتي كل بيت ليتمِّ

للدهر الفاعل. فلي�س هنالك ا�ستعارات مبعثرة في الن�س لكلٍّ منها كيان خا�س، بل ا�ستعارة 

ُكلِّية ت�سخي�سية واحدة يبداأ بناوؤها منذ البيت االأول، وينتهي عند البيت االأخير، اأّما ما بين 

البيتين فتجّلياٌت لمالمحها.

وتاأتي �سعرية هذا النظام من جهتين: جهة تخ�س اال�ستعارة، واأخرى تخ�س الت�سخي�س:

 ال�سعر اأعجب منها، وهي من محا�سن 
ّ
اأما اال�ستعارة فكما قال ابن ر�سيق: »لي�س في حلي   -

الكالم اإذا وقعت موقعها، ونزلت مو�سعها«)1(. وقد اأ�ساد عبد القاهر الجرجاني بما َلها 

من مزية وفخامة )2(. ومن اأ�سرار جمال اال�ستعارة قدرتها على خلق كيان جديد مفاجئ 

ومده�س، وله مالمح م�ستقلَّة لي�ست فقط نتاج اجتماع �سفاته القديمة مع ما لحق به من 

هيئات لم تكن له؛ الأنه يكت�سب مالمحه من كونه الجديد، فالدهر في الن�سو�س لي�س 

اجتماعًا ل�سفتي الزمانية والتاأثير، اأو الزمانية واالإرادة، اأو الزمانية والج�سد االإن�ساني، 

بل هو كائن م�ستقل له كينونة خا�سة، ال يمكن ت�سّورها على اأنها مجّرد اجتماع �سفات 

اإليه في حقله االأخير )الكائن  اآل  مختلفة لما كان عليه في حقله االأول )الزمان(، وما 

المردة، و�سيئًا من مالمح االآلهة االأ�سطورية، و�سيئًا  له �سيئًا من مالمح  اأن  الحي(، مع 

من مالمح الب�سر، و�سيئًا من مالمح الغيالن... الخ. اإنه كائن ي�سعب تخّيله بو�سوح، 

وهذا ما ُيخ�سب المخيلة ويحّركها بحثًا عن ت�سّور ما عن كينونته. فعندما يقول ابن 

خفاجة))(:

لـــعـــاِبـــثـــْه لَدَهــــــْتــــــَك  ـــي  ـــال ـــي ـــل ال ــْه اإّن  ــث ــائ ــع ــــاِن ال ــــزم ــــَد ال فـــوقـــيـــُت فـــيـــَك ي

ال ن�ستطيع اأن نقول: اإن الدهر في البيت هو )زمان معنوي + يد ب�سرية(، فالبيت يقّدم 

كائنًا خا�سًا له يٌد على نحٍو ما ينا�سب كينونته الجديدة، وال نعرف عنها �سوى اأنها تبط�س 

)1(  ابن ر�سيق: العمدة 460/1.

)2(  ينظر اجلرجاين، عبد القاهر: دالئل االإعجاز 70، 72.

))(  ابن خفاجة: الديوان 266.
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اأو  االإن�سان  يد  ت�سبه  قد  يد  له  ب�سري،  المخيلة في تخّيل كائن غير  وتعبث. ولذلك تجهد 

الحيوان، اأو لعلها يد خا�سة به وحده.

الفكر  بين  ما  وخلط  بالحدود،  وعبث  منطقية  ال  »عالقة  ذلك  فوق  واال�ستعارة    -

ر عنه الحواجز. وهكذا ت�ستحيل اإلى ت�سابه بين  واالإح�سا�س خلطًا نافعًا يوؤدي ما ُتق�سِّ

تجاور  من  ياأتي  الالمنطق  وهذا  الوجود«)1(.  �سّر  نف�سه  في  يحمل  المت�سابهات،  غير 

النظام مع الفو�سى، والقرب مع البعد، واالئتالف مع االختالف في اأح�سن ما يكون 

التجاور؛ فالنظام ُيالَحظ في ان�سجام الدهر مع كينونته وعالقاته الجديدة �سمن الن�س. 

من  لي�ست  الأنها  الحقيقة؛  على  الدهر  اإلى  االأفعال  ن�سبة  ا�ستحالة  من  الفو�سى  وتاأتي 

لوازمه، وبالتالي يكون في اقترانها به �سيء من الفو�سى. والقرب ياأتي من اأننا ن�ستطيع 

اأن نقبل ال�سورة الجديدة للدهر؛ ب�سبب ما نظنه من تقارب بينه وبين االإن�سان في قدرة 

اإرادٌة  كلٍّ منهما على التاأثير، ولكننا ال نلبث اأن ندرك البعد الذي بينهما، فاأين للدهر 

كاإرادة االإن�سان؟ واأين له وعٌي كوعي االإن�سان؟ واأين كذا وكذا وكذا؟.

  لكن هذا التجاور بين القرب والبعد، وبين النظام والفو�سى، هو الذي يمنح اال�ستعارة 

األقها ووقعها في النفو�س، وقد قال عبد القاهر الجرجاني عن ذلك في معر�س تعليقه 

ال�سيئين  اإياك الأن  الت�سبيه لك واإينا�سه  اإعجاب هذا  المعتّز: »ولم يكن  على بيت البن 

مختلفان في الجن�س اأ�سّد االختالف فقط؛ بل الأْن ح�سل باإزاء االختالف اتفاٌق كاأح�سن 

ن،  وح�سُ حال  اختالٍف،  �سّدِة  في  ائتالٍف  �سّدة  االأمرين:  فبمجموع  واأتّمه،  يكون  ما 

وَراق وَفَتن«)2(.

في  »مّرة  مّرتين:  ال�سيوع  عالم  اأو  الحرفية  اللغة  تجاوزه  من  �سعريته  فتتاأتَّى  الت�سخي�س  اأما    -

اإظهار الغام�س واإك�سابه ال�سفة المرئية، ومرة في تحريكه وبث الروح االإن�سانية فيه، 

اأو لنقل خا�سّية الق�سد واالختيار مما امتاز به االإن�سان من �سائر المخلوقات«))(. وهذا 

)1(  نا�سف، م�سطفى: ال�سورة االأدبية 6)1.

)2(  اجلرجاين، عبد القاهر: اأ�رصار البالغة ))1.

))(  يا�سوف، اأحمد: ال�سورة الفنية يف احلديث النبوي ال�رصيف 29).
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اأوجز  وقد  �سعرّيته.  كثير من  في  معه  ي�سترك  االنزياح، ولذلك  اآلية  مع  يلتقي  التجاوز 

على  قدرة  ذو  »الت�سخي�س  اإن  قوله:  في  الت�سخي�س  �سعرّية  مالمح  نا�سف  م�سطفى 

التكثيف واالقت�ساد اأو االإيجاز، وقد عزا اإليه ريت�ساردز الف�سل في تجّنب انتثار الدوافع 

اأو مخادعة،  اإحداث مفاجاأة  به  ُيراد  اأ�سلوب  يتمّيز من كل  لذلك  االنفعالية وتبّددها، 

اأن يحرزه...  ينبغي  ما  واأهم  العاطفة.  تف�سد  التي  الذهني  ال�سرود  اأ�ساليب  ف�ساًل على 

بمقولة  ونكتفي  والمعنوي،  الح�ّسي  عتبات  نتجاوز  بحيث  العاطفي،  االإطار  ر�سوخ 

الظاهر  تجمع  التي  ال�سحرية  الدنيا  واإنما هي  معنوية خال�سة،  ال هي ح�ّسية، وال هي 

والباطن، الح�ّسي والمعنوي«)1(.

ما  ندرك  حتى  جبار؛  مارد  �سكل  الدهر  ياأخذ  اأن  يكفي  الفاعل  الدهر  ن�سو�س  ففي   

يخفيه هذا الت�سخي�س عن طبيعة عالقة الدهر بال�ساعر، التي تقوم على الخوف والحذر 

واالإح�سا�س بال�سعف اأمام قّوة الدهر، وهذا هو ما اأراده م�سطفى نا�سف من االإيجاز 

بين  التفاعل  على  يقوم  كائن  ظهور  عن  حديثه  اأما  االنفعالية.  الدوافع  انتثار  وتجّنب 

الح�سي والمعنوي، ف�سبيه بما اأ�سرنا اإليه من كينونته الجديدة في اال�ستعارة.

)1(  نا�سف: ال�سورة االأدبية 6)1 - 7)1.
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ثالثاً: التقابل)1(

ي فاعلية الدهر وتاأثيره مرتبط بالمقابلة  لعل التقابل من اأهم مجالي البنية ال�سعرية؛ الأن تبدِّ

اإلى �سلطان الدهر.  بين ال�سيء في حاله االأولى، مع ال�سيء في حاله االأخيرة بعد اأن خ�سع 

تقاباًل ما، قد  بال�سرورة  تت�سّمن  بنيًة �سعريًة  الدهر فيها  التي يظهر  الن�سو�س  اأن  وهذا يعني 

يكون ظاهراً �سريحًا، وقد يكون خفيًا مقّدراً؛ الأن اقتران الفاعلية والتاأثير بالدهر يعني اأن 

هنالك �سيئًا ما �سيقع عليه الفعل والتاأثير. واإذا �سّلمنا بذلك فعلينا اأن ن�سّلم اأي�سًا باأن ال�سيء 

بعد تاأثير الدهر فيه �سيكون مختلفًا عما كان عليه قبل ذلك، وكثير من الن�سو�س ُي�سور لنا 

التقابل ظاهراً  يكون  التاأثير، وعندها  بعد  ما  فيه، وحاله  الدهر  تاأثير  قبل  ما  الحالين: حاله 

�سريحًا. وهناك ن�سو�س تكتفي بت�سوير الحال االأخيرة التي اآل اإليها ال�سيء الذي وقع عليه 

ر ب�سبب  اأن التقابل ُمقدَّ فعل الدهر، دونما ذكر للحال االأولى التي كان عليها، وهذا يعني 

حذف الحال االأولى وبقاء االأخيرة. ولن يفوتنا هنا االإ�سارة اإلى اأن التقابل االأ�سا�سي في الن�س 

على  ب�سعفه،   - ال�ساعر  وهو  تاأثيره -  عليه  يقع  وَمْن  بقّوته،  الدهر  بين  العالقة  في  يتجلَّى 

االأغلب.

مظاهر التقابل:

غالبًا ما ياأخذ التقابل �سكل االأ�سداد)2(، ولكن ذلك ال يمنع من اأن يكون التقابل قائمًا 

على حالين مختلفتين فقط ال مت�ساّدَتين.

اأن التقابل هو املقابلة، واملقابلة عند ابن ر�سيق هي: »ترتيب الكالم على  )1(  جاء يف معجم البالغة العربية 

اأواًل، واآخره ما يليق به اآخراً، وياأتي يف املوافق مبا يوافقه، ويف  ما يجب، فُيعطى اأول الكالم ما يليق به 

 .(90/1 العمدة ج  678/2. وابن ر�سيق:  العربية  البالغة  املخالف مبا يخالفه «. طبانة، بدوي: معجم 

َْبنْي: لفظية ومعنوية. الداية، حممد ر�سوان: تاريخ النقد االأدبي يف االأندل�س  ندي على �رصَ واملقابلة عند الرُّ

.4(0 - 449
)2(  يقول ابن ر�سيق: »واأكرث ما جتيء املقابلة يف االأ�سداد« ابن ر�سيق: العمدة ج90/1).
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والأن التقابل هو مجلى االآلية التي يتحرك بها الدهر من خالل اقترانه بالتغيير؛ فاإننا نجد 

له مظاهر مختلفة في الن�سو�س، تارًة في معاني المفردات، وتارة في االأ�سلوب، وتارة في 

ال�سور. وفي كل هذه المظاهر ثمة اتكاٌء على التقابل الزمني بين زمان م�سى؛ هو الذي �سبق 

تاأثير الدهر، وزمان حا�سر هو الذي اأعقب فعل الدهر.

ان؛ يقول اأبو الوليد  فمن الن�سو�س التي يظهر فيها التقابل بين معاني المفردات هذان الن�سّ   -

يون�س بن عي�سى الم�سهور بال�ساعر)1(:

ـــــــــــى َمــــــحــــــاِق وكــــــــــلُّ جــــمــــع اإلــــــــــى افــــــتــــــراِقكـــــــــلُّ كـــــــمـــــــاٍل اإل

ــــتُّ �ــســمــٍل ــــس ــــُة الـــــدهـــــِر � ــــيَّ ــــِج ــــسَ ــــــــواه َفــــــــَعــــــــْن وفـــــــاق � ومـــــــــا �ــــــــسِ

ويقول حازم الَقْرطاَجنَّي)2(:

ــُح بــالــمــنــى ــم ــس ــ� ـــت الأيــــــــاُم ت ـــــواَءهـــــاقـــد كـــان ـــا اأن ـــه ـــوؤال ـــسُ ـــَل � ـــب وتُـــنـــيـــُل ق

تـُــرى  اأن  ــقــِل  ــن ــت ال ــُم  ــي �ــس اقــتــ�ــســت  ــى  مـــ�ـــســـتـــرجـــعـــاٍت رفـــــَدهـــــا وِحــــبــــاَءهــــاحــت

ــي اأنـــهـــا ــ�ــس ــق اَءهــــاوتــــعــــاُقــــُب الأ�ــــــســــــداِد ي ــــرَّ ائـــهـــا �ــــسَ ـــُل مــــن �ـــســـرَّ ـــدي ـــتُ ـــسَ �

َرْت َكـــــــدَّ ــــَي  ه اإْن  ـــُهُ  ـــتُ نـــقـــَل ــــُر  ــــده ــيــح �ــســفــاَءهــا وال ــت ــقــد تُ ــِص ف ــو� ــف ــن ـــرَب ال �ـــسُ

هـــا ـــرَّ ــافــيــ�ــســوءهــا َطــــــــوراً بـــمـــا قــــد �ـــسَ ــاءه ــس هـــا طـــــــوراً بـــمـــا قــــد � ـــرُّ ويَـــ�ـــسُ

ًة ــــِف الـــلـــيـــالـــي كـــــرَّ ــــْط ))(.فــــتــــرجَّ مــــن َع ــا  ــاءه ــمَّ غ ــا  ــروره ــسُ ــ� ب ــت  ــَل َج فلكم 

ففي الن�س االأول نالحظ التقابل بين المفردات )كمال ≠ محاق، جمع ≠ افتراق، �سمل 

الزوال. والجمع  المحاق: وهو ذروة  ـ م�سيره  اأق�سى االكتمال  وهو  ـ  فالكمال  �ست(   ≠
غير  زمان  زمنين:  بين  اأي�سًا  واقعة  والمقابلة  ال�ست.  م�سيره  وال�سمل  االفتراق،  م�سيره 

وا�سح الهويّة لم يعّينه الن�س، اأهو ما�س اأم حا�سر؟! ولكنه ي�سبق تاأثير الدهر، وزمان اآخر 

)1(  ابن اإدري�س، �سفوان: زاد امل�سافر 78.

)2(  القرطاجني: الديوان 7 - 8.

))(  القرم ال�سيد البطل.
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)ال�سّراء  بين  التقابل  نالحظ  االآخر  الن�س  وفي  الدهر.  فعل  يعقب  ولكنه حتمي،  م�ستقبلي 

ل االأ�سياء  وال�سّراء، والكدر وال�سفاء، واالإ�ساءة وال�سرور، والغّم وال�سرور(. والفي�سل في تنقُّ

اأكبر من  المفردات تدل على عالم وا�سع  الدهر، وكل مفردة من هذه  المتقابالت هو  بين 

حدودها المعجمية؛ فالكدر اإذا �سفا يدل على اأن النفو�س �ستنعتق من خيباتها وذلها و�سنك 

على  تدل  االأخرى  المفردات  من  مفردة  وكل  عي�س.  وبحبوحة  وهناءة  رغد  اإلى  عي�سها، 

ال�سابق  الن�س  الزمانين ي�سبه  التو�سع واالنفتاح على المعاني. والتقابل بين  ال�سيء نف�سه من 

 للزمان االأول اأكثر تجّليًا في هذا الن�س؛ ال�ستفتاحه بـ )كان( الدالة 
ّ
ي �سوى اأن و�سوح الُم�سِ

على الما�سي.

وقد يق�سي التقابل اأن تتلّون الن�سو�س بظواهر اأ�سلوبية خا�سة؛ يقول ابن الّزّقاق)1(:   -

م�سامعي ــْت  ــَغ ــسْ واأ� عيني  اأبــ�ــســرت  ــُنوقــد  ــي ــل ت لــــلــــفــــوؤاِد  �ــــســــفــــاًة  اّن  ــــــَو  ل

ــلــت ــحــّل ت ــــد  ق وافـــــــــداً  اإل  اأر  ــُنفـــلـــم  ــي ــع ـــــقـــــاَل ظ ـــى يُ ُعـــــــرا رْحـــــلـــــِه حـــت

ــٍف ــال ــس � اإثـْـــــــِر  عـــلـــى  اإل  ــــراً  ــــاب غ ـــــَن رهـــــــوُنول  ـــــري ـــــاآخ ــــــهــــــم ل ــــــُل اأوائ

ـــه ـــوَم ي واأعـــــقـــــَب  اإل  َفـــــِرحـــــاً  ــــــٌم و�ــســجــوُنول  ـــــــْوٌح دائ ــــِر نَ ــــّده ـــن ال م

ــم مـــرَّ عــنــَده ــى لــ�ــســرِف الــدهــِر ك ــس ــوؤْ� ــبُ ـــــــوُن َف ودي ــي  ــس ــ� ــق ــن ت ل  ـــا  ـــن ل ِتــــــــــراٌت 

فلننظر اإلى اقتران النفي باأداة الح�سر )اإال( في االأبيات الثالثة ما بين البيت االأول واالأخير. 

والح�سر عادة ياأتي لتاأكيد اأن ما قبل اأداة الح�سر مح�سور وقوعه فيما بعدها، فعندما اأقول: 

)ما جاء اإال زيد( فهذا يعني اأن المجيء مق�سور على زيد فقط دون غيره، وهذا االأ�سلوب يدل 

على تاأكيد مجيئه وحده. اأما في الن�س فثمة اآلّية فنية ا�ستخدمها ال�ساعر تمثل ذروة �سخريته 

واألمه، فهو يقول:

يـــومـــه واأعــــــقــــــب  اإل  ـــــرحـــــاً  ف ــــر نـــــوح دائـــــــم و�ـــســـجـــونول  ــــده ــــن ال م

ولكّننا  قبلها،  لما  تاأكيداً  )اإال(  بعد  ما  يكون  اأن  الح�سر يجب  اأ�سلوب  معنى  فبح�سب 

)1(  ابن الزقاق: الديوان 277.
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نجد هنا ما بعَدها ينفي ما قبلها وال يوؤكده؛ الأن النوح وال�سجون عك�س الفرح. وهذه هي 

ماأ�ساة ال�ساعر الذي ُيريد اأن ُيقابل بين حاله االأولى )الفرح( وحاله االأخيرة )الحزن(، بطريقة 

م�سحونة بانفعاالته واأحا�سي�سه، فكاأنه يوؤكد الفرح بالحزن الذي يدمغه ويزيله. وهكذا كان 

اأ�سلوب الح�سر متكاأً الإظهار التقابل.

وفي الن�س ظاهرة اأخرى تحتاج اإلى توقف، اإذ يتم التقابل بين مفردة وجملة:   -

 وافداً ≠ )تحلَّلت ُعرى رحله حتى يقال ظعين(

 غابراً ≠ )على اإثر �سالف اأوائلهم لالآخرين رهون(

 فرحًا ≠ )اأعقب يومه من الدهر نوح دائم و�سجون(

التعبير عن  اأما  واحدة،  بكلمة  كان  الدهر  تاأثير  �سبقت  التي  االأولى  الحال  فالتعبير عن 

الحال االأخيرة التي ا�ستقر عليها ال�سيء بعد وقوع فعل الدهر عليه فكان بجملة؛ ولعل هذا 

يدل على ق�سر الحال االأولى اأمام طول الحال الثانية. وهذا اأثر نف�سي فر�سه اإح�سا�س ال�ساعر 

بالتجربتين، وكاأنه يريد اأن يعبر عن ظلم الدهر الذي لم يمهله في حاله االأولى مدة ت�ساوي 

تان مت�ساويتين، ولكن اإح�سا�س ال�ساعر  حاله االأخيرة. ولعل االأمر غير ذلك؛ فقد تكون المدَّ

باالأولى كان ق�سيراً الأن �ساعة ال�سعادة عمرها ق�سير كدقيقة، واإح�سا�سه بمّدة االأخيرة كان 

طوياًل الأن دقيقة الحزن عمرها مديد ك�ساعة.

ويقول اإبراهيم بن خلف بن َفْرَقد)1(:   -

ِفـــَطـــْن ذو  ــــٌز  ــــِج ــــْن ُم ـــِعـــٌد  ُمـــ�ـــسْ ــــْناأل  ــــِت ــــٍن ه ــــي ــــع ــــــٍع م ــــــدم ــــي ب ــــكِّ ــــب ي

ـــــرًة  ــــــ�ــــــصٍ َحـــــ�ـــــسْ ــــــدل ـــــْنجـــــــزيـــــــرَة اأن َم ـــــزَّ ــــوِد ال ــــق ـــــــْن ح ــــا غــــالــــب ِم ف

ــٍج ــس � ــــْكــــوى  �ــــسَ اهلل  ــــــى  اإل ـــْنويـــ�ـــســـكـــو  ـــَل ـــع ــــم ال ــــي الـــ�ـــســـرِّ ث ويَـــــدعـــــوه ف

ـــــاً لأهــــــــِل الـــتُّـــقـــى ـــــاط ــــــْت رب ــــاً لأهــــــــل الــــوثــــنوكــــــانَ ــــاط ــــن ـــــادت م ـــــع ف

ــــــاذاً لأهــــــــل الـــتـــقـــى ــــــع ـــــت م ـــــان ــــدْنوك ــــم ي ـــــْن ل ـــــَم ــــــــاذاً ِل فـــ�ـــســـارت م

)1(  ابن اخلطيب: االإحاطة يف اأخبار غرناطة ج 66/1).
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ـــدا ـــِع ــــوِق ال ــــل ـــَجـــْن وكـــانـــت �ــســجــًى فـــي ُح ـــحـــتَ ـــا ُم ـــه ـــالُ ـــهـــم م ـــحـــى ل ـــاأ�ـــس ف

ففي االأبيات الثالثة االأخيرة يظهر التقابل بو�سوح؛ اإذ نعاين ما كانت عليه االأندل�س وما 

اآلت اإليه، فمن الرباط اإلى المناط، ومن اأهل التقى اإلى اأهل الوثن، ومن المعاذ اإلى المالذ، 

ومن اأهل التقى اإلى من لم يدن، ومن ال�سوكة في الحلق اإلى ماٍل في الجيب. وهذه المقابلة 

تك�سف لنا موقف الن�س من االأحداث التي تدخل �سمن دائرة ما ُيعتر�س على الدهر ب�سببه. 

والذي يلفت االأنظار هو ذلك االأ�سلوب الذي اعتمد عليه الن�س لجالء التقابل، حيث قرن بين 

مجموعة من الأفعال الناق�سة التي حركت المناخ التقابلي بال�ستفادة من دللتها الزمانية: 

كانت ........... فعادت ........... 

كانت ........... ف�سارت ........... 

كانت ........... فاأ�سحى ........... 

ت�ستخدم  ما  وغالبًا  الما�سي،  في  ثبت وجوده  ما  على  يدل  ناق�س  ما�س  فعل  فـ)كان( 

الزمان  اإلى  ت�ستمر  لم  اأنها  ويرّجح  الما�سي،  الزمان  في  ما  بحاٍل  اقترن  �سيء  على  للداللة 

بًا لتقّبل فكرة تّغير ال�سورة  الحا�سر اأو الم�ستقبل. وهذا المعنى كفيل باأن يجعل المتلّقي ُمتاأهِّ

القديمة لالأندل�س؛ الأنه ُعبِّر عنها بـ )كان( الدالة على الما�سي، ثم تاأتي االأفعال الناق�سة التي 

حاله  تغيَّرت  قد  �سيئًا  ثمة  اأن  على  لتدل  اأ�سحى(  �سار،  )عاد،  الم�ستقبل:  زمان  على  تدل 

القديمة، واكت�سب حااًل جديدة مخالفة. وب�سبب هذه الدالالت المتقابلة لالأفعال الناق�سة 

اتكاأ عليها الن�س لتاأطير التقابل الذي ُيراد التعبير عنه.

وقد يعتمد الن�س ُمّتكاآت اأخرى لعر�س تقابالته. يقول ابن االأّبار)1(:   -

ــاً ــن ــيُء ُمــحــ�ــسِّ ــس ــ� ــم مــــُن ال ــــَي الــــزَّ ــــاِن ـــــــاِلواف ـــــــم ــــة الإج ــــاب ــــمــــث ــــــــــــــــاَره ب اآث

ـــــاًل وحـــــــاًّ قــبــلــهــا ـــــرح ـــرحـــاِلوَذمــــــمــــــُت ت ـــتِّ ـــحـــلِّ وال َفـــَحـــِمـــْدُت عــقــبــى ال

والإذلِل ــــوِن  ــــه ال ـــَد  ـــع ب ـــــــــززُت  ْوِع والأوجــــــــاِل وَع ــد الـــــــــرَّ ــع ـــــُت ب ـــــْن واأِم

)1(  ابن االأبار: الديوان 249 - 0)2.
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فكما هو ظاهر ي�ستند الن�ص اإلى مجموعة من الظروف الدالة على الزمان: )قبل، بعد، عقبى( 

وهي توؤدي الغاية نف�سها التي اأّدتها االأفعال الناق�سة في الن�س ال�سابق؛ الأن كلمة )قبل( تدل 

زمنية  نقطة  ثمة  اأن  تعني  المفردات  وهذه  اأي�سًا.  �سحيح  والعك�س  )بعد(،  هناك  اأن  على 

محّددة تغيَّر فيها ال�سيء عما كان عليه، فاأ�سبح هنالك حال له قبل وحال اأخرى بعد. وهذه 

الداللة ي�ستفيد منها الن�س فيتّم له البناء التقابلي المعبِّر عن تاأثير الدهر في االأ�سياء.

وقد ياأخذ التقابل �سكًا م�سهدياً، فينق�سم الن�س حينئذ اإلى �سورتين م�سهِديََّتين ت�سغالن    -

يراد  التي  الكّلية  الم�سهدية  ال�سورة  ر�سم  يتّمم  بيت  كل  الأن  االأبيات؛  من  كبيراً  حيِّزاً 

عنه، وال  ت�ستغني  بناءها وال  م  ُيتمِّ لوحة زخرفّية  في  منحٍن  فيكون كخطٍّ  عنها  التعبير 

ر بن عبد  يكون له معنى بغيرها، فال يتحقق ا�ستيعاب اللوحة اإال في ُكلِّيتها. يقول المظفَّ

الملك)1(: 

ــــــــاأنَّ الـــــــدائـــــــراِت تـــــدوُر ـــمـــُت ب ـــــدوُرعـــل ــــاَك ب ــــن ــا ه ـــْت مـــنَـّ ـــَف ـــــد كـــ�ـــس وق

ـــلـــوا ــنــا تـَــَرحَّ ــِن فــي ــي ــب ـــادي ال ـــــادى مـــن ـــوُرون ـــب ـــسَ ــــراِق � ــــف ــــل ــــــــــوؤاٌد ل ــــطــــار ف ف

نظُمه ــِك  ــل ــم ال فـــي  طـــال  ــٌك  ــل ــس � ـــر  ـــثِّ ــُرونُ ــي ــث ــــظــــٍم بـــــالـــــزمـــــاِن ن كــــــذا كــــــلُّ ن

ــرهــا ــاأ�ــس ـــت ب ــا مـــن الــدنــيــا وكـــان ــن ــرج ــــومــــي بـــــه ونـــ�ـــســـيـــُرخ ـــا ن ـــم ـــُخ ل ـــي ـــ�ـــس ت

نجُمنا ــعــد  ــ�ــسَّ ال فـــي  مـــــادام  ــهــا  ب ــُرنه�سنا  ــي ــج ــا هـــــوى جــــــارت ولـــيـــ�ـــص ُم ــم ــل ف

م�سمعي ــمــاَطــيــن  الــ�ــسّ ت�سليم  يــنــ�ــَص  ــا  ــوُرف ــط ــس ـــمـــرهـــفـــات � ــث الــقــنــا وال ــي ــح ب

ـــــــال تـــكـــرع كــالــقــطــا ـــحـــوُروحـــيـــث بــنــو الآم ـــــد زخـــــــرت لـــلـــمـــكـــرمـــات ب وق

ــــد قـــامـــت الـــــمـــــّداُح تــنــثُــر نــظــَمــهــا خـــمـــوُروق ـــاء  ـــن ـــث ـــل ل عـــلـــيـــنـــا  ودارت 

ـــ�ـــســـدره ب ـــُت  ـــهـــ�ـــس ن قـــــد  يـــــــوٌم  ــقــوُروهلل  ــْيــد الـــُكـــمـــاة �ــس ـــن �ــسِ وحـــولـــَي م

ــًا ــَط ــسْ ــ� ـــصِ َق ـــوار� ـــف ـــه ركـــ�ـــصُ ال ــــــاَر ب ـــُراأث ـــي ـــت ـــــُه لــــلــــبــــاتــــراِت َق ـــــُع ـــــر�ـــــسِّ يُ

)1(  ابن �سعيد، علي: املُغرب يف حلى املغرب ج 00/2) – )0).
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ــٌع ــسِ ــا� ــَم ـــول ُم ـــذي اُر ال ــُروقــــد جــــاَل جــــــرَّ ــي ــغ ـــِب الـــنـــفـــو�ـــص ُم ـــه وطـــــــاَر اإلــــــى ن

النُّهى طا�ست  اإذ  ــمــاُع  الأ�ــس ت  �سمَّ ــد  ــــــُه طـــيـــوُروق َدتْ ــــــوِّ وحــــامــــت عـــلـــى مــــا ُع

ــهــا ــاأنّ ـــــِدرت الـــرايـــات ُحـــْمـــراً ك ـــُهـــنَّ َعــبــيــُرواأُ�ـــــسْ �ــــســــدوُرحــــ�ــــســــاٍن َمـــ�ـــسَّ

ق�سى ـــــذي  ال الــــزمــــان  ذاك  ـــي  ـــاأب ب ـــوُراأل  ـــــو عـــث ـــــاء وه ــــٍر ج ــــده ـــاً ل ـــعـــ�ـــس وت

ـــه الــــــرزايــــــا فــــتــــارًة ـــي �ـــســـدوُرتُـــ�ـــســـاحـــبـــنـــا ف تــجــيــ�ــص  اأو  ــاً  ــاخ ــم ــس � ــمُّ  ــس ــ� ت

ــقــد اأ�ــســخــَن الـــمـــقـــداُر َطــــْرِفــــَي بـَــْعـــَده ــــــاِل وهـــــــَو َقــــريــــُرل ــــــالآم وكـــــم قـــــرَّ ب

ــة عـــن نـــوًى ــحــيَّ ــت ــوي ال ــح ـــاً ن ـــِدي ـــْه ــــا ُم ــُراأي ــي ــب خ ـــــان  ـــــزم ال اإّن  تـــ�ـــســـائـــلـــنـــي، 

ــي فـــاإنـــه ــل ــب ــه عــــن الــمــا�ــســيــن ق ــل ــس ــ� ـــوُرف ـــج ي ـــــــزال  ي ل  ـــــــاٍل  ح كــــل  ـــى  ـــل ع

ــكــاً ـــَي حــال ــاك َهـــمِّ ــن ــي ــو اأبـــ�ـــســـرت ع ــل ــمــاء تـُـنــيــُرف ــ�ــس ـــْهـــُب الــديــاجــي فـــي ال و�ـــسُ

ــه ــنُ ـــــعـــــي زهــــــٌر تـــنـــاثـــر غــ�ــس بـــنَـــْكـــبَـــاَء يـُــزجـــيـــهـــا جــــــوًى وَزفــــيــــُرومـــــن اأدُم

ـــول الــتــفــّجــع والأ�ــســى ـــرت عــنــي ُمـــنًـــى وقــ�ــســوُرلأنــ�ــســدَت مــن ط وقــــد قـــ�ـــسُ

ــن اأ�ـــســـيـــُر ــي ــرب ــغ ــم ـــه مـــنـــبـــٌر و�ـــســـريـــُر غــــريــــٌب بـــــاأر�ـــــصِ ال ـــي �ـــســـيـــبـــكـــي عـــل

فال�ساعر بداأ منذ البيت الرابع ببناء م�سهد طويل ينتهي عند البيت الثالث ع�سر. وفي هذا 

االنت�سار في  بين مجد  ال�ساعر  يتنقل  اإذ  الفرح والحيويّة والقوة والغنى؛  الم�سهد حاٌل من 

المعارك، وثناء المّداح من ال�سعراء، ويالزمه الكرم في الحالين، فلل�سعراء ما لهم من عطاء، 

وللطير ن�سيبها من جثث قتلى العدو. وقد ا�ستغرق الن�س كثيراً من االأبيات حتى اأتمَّ بناء هذا 

الم�سهد، وكاأن ال�ساعر ي�ستعي�س عن فقدانه لهذا الزمان واقعيًا باإعادته �سعريًا، على االأقل. ثم 

ينتقل منذ البيت الرابع ع�سر اإلى بناء م�سهد اآخر طويل، ي�سور فيه حاله الجديدة التي �سبَّبها 

وفي  الحال،  هذه  في  لل�ساعر  م�ساحبة  والبكاء  والظلم  والذّل  الرزايا  فتظهر  الزمان،  تاأثير 

م ر�سم الم�سهد الكلِّي الذي يعبِّر عن تعا�سة ال�ساعر واأ�ساه. وعند  كل بيت ملمح جديد ُيتمِّ

االنتهاء من بناء الم�سهدين ال تتّم المقارنة بين ال�سور الجزئية التي ب�سطتها االأبيات، واإنما 
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تكون المقارنة والمقابلة بين االأثر الكّلي الذي يحدثه الم�سهد االأول، مع االأثر الكلي الذي 

يثيره الم�سهد الثاني، فيخل�س للن�س ما اأراده من تقابٍل بينهما.

�سعرية التقابل: 

وتكاد �سعريّة التقابل تتلّخ�س في ركائٍز ثالث هي: التوتر والحركة والحيوية. اأما التوتر    -

اإن ي�سرع الن�س في ب�سط  اإذ ما  فمن�سوؤه ال�سدام بين عالمين مختلفين في ن�سٍّ واحد؛ 

االآخر  العالم  ويبداأ  الموازين،  ويقلب  فجاأة  الدهر  يظهر  حتى  االأول،  العالم  مالمح 

اأدوات  ي�سوغ  خا�سًا،  مناخًا  منهما  لكل  فاإن  العالمين  هذين  والختالف  بالت�سكل. 

ت�سّكله باألواٍن ي�سعى الن�س اإلى جعلها متناق�سة اأو متقابلة؛ لتظهر المفارقة باأكثر تفا�سيل 

والخ�سب  الحياة  بمفردات  الن�س  يمور  الدهر  فعل  ت�سبق  التي  الحال  ففي  ممكنة، 

تعقب  التي  الحال  ت�سّج  االن�سياب، على حين   
ّ
اإيقاعي الزمان هادئًا  وال�سعادة، ويبدو 

فعل الدهر بمفردات الجدب واالأ�سى، ويغدو الزمان متالحقًا مباغتًا لي�س لتدّفقه نظام 

اأو اإيقاع. ومن ت�سادم هذين الحالين ين�ساأ التوتر الجمالي الكّلي للن�س.

و�سيوع التقابالت في الن�س يخرجه من الجمود، ويمّده بغنًى حركٍي وا�سح، فالحركة في    -

الحال االأولى رقيقة مليئة بالحيوية، ولكّنها ما تلبث اأن تتحول اإلى حركة �سريعة عنيفة 

مة ناتجة عن ت�سادمهما  في الحال االأخيرة. ومن هاتين الحركتين تن�ساأ حركة ثالثة متوهَّ

معًا؛ فالحركة الحيوية للخ�سب تقابل الحركة الفقيرة للجدب، والحركة ذات االتجاه 

الهادئة الإيقاع  الحا�سر والم�ستقبل، والحركة  ة  تقابل الحركة نحو جدَّ الما�سي  نحو 

االأفعال وللزمان في الحال االأولى تقابل الحركة المتك�ّسرة الإيقاع االأفعال وللزمان في 

الحال الثانية.

وي�سهم كلٌّ من التوتر والحركة في منح الن�س نب�ص الحياة، على اأن التقابل اأي�سًا ي�سّور    -

اأبداً،  حال  على  ت�ستقر  وال  والحركات  االأ�سياء  فيها  تتغير  التي  الحياتية  التجربة  عمق 

الت�سّعب  لقيامها على  الحياة؛  في  اتجاه وحيد  اأو  فلي�س هنالك طرف واحد فح�سب 
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والتعّدد ـ اللذين يقت�سيان ال�سدام وال�سراع ـ في كثير من تجلياتها.

فاإذا عدنا اإلى الن�س ال�سابق للمظّفر عبد الملك �سنالحظ ما يلي:

القنا  �سعد،  )بحور،  التالية:  المفردات  الدهر  ظهور  قبل  االأولى  الحال  على  ُت�سيطر 

خمور،  الثناء،  دارت،  قامت،  نظمها،  تنثر  المّداح،  المكرمات،  زخرت،  المرهفات، 

في  وهي  م�ّسهن(.  عبير،  ح�سان،  �سدور  طيور،  حامت،  طار،  ع،  ُير�سِّ �سقور،  نه�ست، 

الحال  في  اأما  والخ�سب.  بالعذوبة  مليئة  معطرة،  جميلة  �سعيدة  باأجواء  توحي  مجملها 

ت�سّم  الرزايا،  عثور،  دهر،  )تع�سًا،  التالية:  المفردات  فت�سيطر  الدهر  ظهور  بعد  االأخيرة 

االأ�سى،  التفجع،  نكباء،  حالكًا،  هّمي،  يجور،  الزمان،  اأ�سخن،  �سدور،  تجي�س  �سماخًا، 

ومن  والخ�سونة.  والُيب�س  الحزن  اأجواء  تثير  مفردات  مجملها  في  وهي  يبكي(.  غريب، 

ت�سادم هذين العالمين ين�ساأ التوتر الكّلي للن�س، وهو توتر مق�سود وُموظف، فالن�س يريد اأن 

ي�سحن المتلّقي بردة فعل قا�سية ت�سعره بما اآلت اإليه حال ال�ساعر بعد تاأثير الدهر فيه.

ولو اأعدنا النظر اإلى الن�س في عالمه االأول ال�ستوقفتنا حركاته التي َتتَِّكئ على االأفعال: 

)في  االأعلى  اإلى  االأدنى  من  حركات  اإما  فهي   ،) و)م�سَّ دار(  و)حام،  طار(  نه�س،  )قام، 

حال النهو�س(، واإما حركات دائرية )في حال الدوران(، وتحتويها جميعًا الحركُة الرفيقة 

العالم؛ الأن حركات  ال�سعادة في هذا  اأجواء  توؤكد  الحركات  (. وكل هذه  الفعل )م�سَّ في 

بالعذوبة  مليئة  الدوران  وحركات  االأعلى،  اإلى  االأدنى  من  فهي  العز؛  على  تدل  النهو�س 

كحركات الرق�س االإيقاعية. اأما الحركة في الن�سف االآخر من الن�س فيقودها الفعل )عثر(، 

الذي يدل على الحركة المتك�سرة التي تخلو من االإيقاع المنتظم، وكاأننا ندرك منذ البداية اأن 

الحركات ال�سابقة قد انتهت وتك�ّسرت وزال اإيقاعها. ويوؤكد ذلك حركة التناثر في البيت 

الع�سرين لداللتها على البعثرة والفو�سى، فهي توؤكد التمّزق الذي يعاني منه ال�ساعر في هذه 

ن�سفه،  ي�سيطر كل منهما على  الحركات  بنوعين من  الن�ّس محكومًا  يبدو  الحال. وهكذا 

ومن اجتماعهما يتاأكد التوتر.
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رابعاً: الحركة 

والحركة مظهر مهم لبنية الدهر ال�سعرية؛ الأن الدهر اإذا كان فاعاًل ا�ستلزم ذلك اأن يقترن 

حركة،  واالنتقال  حال.  اإلى  حال  من  ال�سيء  انتقال  والتغيير:  التغيير.  بعده  وِمن  بالتاأثير، 

ناهيك بما ت�ستوجبه �سفة الفاعلية من حركة تظهر من خاللها اإلى العيان، االإ�سافة اإلى اأن 

هنالك من ينظر اإلى الزمان على اأنه تتاٍل في الحركة)1(، وبذلك ي�سبح الدهر قرين الحركة من 

جهتين: االأولى جهة الفاعلية، واالأخرى جهة الزمانية. ولي�س ببعيد اإذا اأ�سفنا اإلى ذلك �سيئًا 

يخ�ّس الن�س االأدبي نف�سه ل�سبهه بالكائن الحي؛ فالن�س لي�س قطعَة جماٍد ثابتة ال تتغير، خالية 

من الحياة، بل هو كائن دائم التجّدد والحيوية؛ اإذ باختالف المتلّقي قد يختلف فهم الن�س، 

ًا مفتوحًا قاباًل لتعّدد القراءات،  مهما كان هذا االختالف ي�سيراً، وخا�سة اإذا كان الن�س ن�سّ

ولم يكن ن�سًا مغلقًا ي�سعب تحريكه. ولّما كان الن�س كالكائن الحي دّل ذلك على اأنه دائم 

الحركة؛ الأن الحركة مالك الكائنات الحية، بخالف الجمادات التي ال تظهر الحركة عليها 

بو�سوح.

بها وغناها دفعانا  وقد كان من الممكن درا�سة الحركة �سمن مظاهر التقابل، ولكنَّ ت�سعُّ

 في ذلك ا�ستغناُء كثير من الن�سو�س 
ّ
ها بمبحث م�ستقل، وقد �سجعنا على الم�سي اإلى اأن نخ�سَّ

عن اعتماد التقابل في حركاتها، وهذا مما لم نكن لن�ستطيع عر�سه فيما لو جعلنا الحركة 

بع�س  في  ت�ساركهما  خالل  من  التقاء  من  االثنين  بين  ما  و�سنالحظ  التقابل.  في  نة  مَّ ُمَت�سَ

المظاهر والمالمح ال�سعرية.

مظاهر الحركة:

نحو  ارتدادية  حركة  نوعان:  وهي  الزمانية.  الحركة  منها:  مختلفة؛  مظاهر  وللحركة    -

المعجم  )16. و�سليبا، جميل:  العلوم  مفاتيح  الخوارزمي، محمد:  اأحمد  ابن  الخ�سو�س  بهذا  ينظر    )1(

الفل�سفي ج 6/1)6.
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قّداميّة نحو  الدهر، وحركة  تاأثير  �سبقت  التي  الحال  الن�س من خاللها  م  ُيقدِّ الما�سي، 

الحا�سر اأو الم�ستقبل، تظهر فيها الحال التي تعقب تاأثير الدهر. ومنها: الحركة النف�سية 

اإلى  اأي�سًا  الم�سهدي، وتنق�سم  التقابل  الن�سو�س ذات  الكلِّية للن�ص، واأ�سّد ما تظهر في 

عّدة اأق�سام؛ فهناك الحركة الت�سادمية التي تن�ساأ من ا�سطدام حركتي الزمان )االرتدادية 

اأبو  قال  وكما  فيه،  الدهر  تاأثير  مع  واأمانيه  ال�ساعر  رغبات  تعار�س  ومن  والقّدامية(، 

عمران الميرُتلي)1(:

َوَجــــٍل ــى  ــل ع كــانــت  واإْن  ــصِ  ــو� ــف ــنّ ــل ـــاول ـــه ي ـــوِّ ـــق ـــــــــــاٌل تُ ــة اآم ــــــــَن الـــمـــنـــيَـّ ِم

ــهــا ــطــهــا والـــدهـــُر يـَـقــِبــ�ــسُ ـــوُت يَــْطــِويــهــا فــالــمــرُء يــبــ�ــسُ ـــم ــُرهــا وال ــفــ�ــُص تــنــ�ــسُ ــن وال

، هنالك تقابل 
ّ
فاإ�سافة اإلى التقابل الداللي بين كلٍّ من الب�سط والقب�س ثم الن�سر والطي

اتجاهات مختلفة،  في  نقاط  اإلى عدة  نقطة  تنطلق من  الب�شط  الحركات؛ فحركة  بين  اآخر 

 فهي 
ّ
القب�س والطي اأما حركة  الن�سر فهي توزيع للحركة في عدة اتجاهات،  ومثلها حركة 

�سّم المنت�سر في عدة اأماكن اإلى مكان واحد. وهذا التعار�س هو الذي يريد اأن يقوله الن�س.

وهناك الحركة النف�سية للحال التي ت�سبق تاأثير الدهر، ويغلب اأن تكون حركة هادئة اإيقاعية 

الق�سوة  تاأثير الدهر، والغالب فيها:  الحركة النف�سية للحال التي تعقب  مفعمة بالحياة. وكذلك 

الن�سو�س.  �ستجلوها  مختلفة  اأخرى  حركات  وثمة  واليباب.  االإيقاع  وانك�سار  والعنف 

بن  علي  يقول  الم�سهدي،  التقابل  على  يقوم  الذي  الن�س  هذا  نورد  ُذكر  ما  على  وللتدليل 

محمد الرعيني)2(:

ــــا ــــاق ــــاً لـــــلـــــزمـــــان عــــــــّق وع ــــب ــــج وعــــــِدمــــــنــــــا مــــــ�ــــــســــــّرًة ووفـــــاقـــــاع

ــــاٍل ــــي ل ــــــــــــن  واأي ـــــــه  ـــــــام اأي ــــــــــن  اأي ــــا  ــــاق ــــس ــــ� كــــــــــــاآٍل تـــــــــاألـــــــــوؤاً واتِّ

ــا ــن ــل ــس ـــص و� ـــ� ـــم ـــرور اْغــِتــبــاقــاكــــم بـــغـــرنـــاطـــٍة وح ـــس ـــ� بــا�ــســطــبــاٍح مـــن ال

ــن ــك ول وراق  راقـــــــت  ـــــا�ـــــصٍ  ري ــــي  ـــــاف ـــــاأراق ـــــــّد الــــحــــيــــا لــــهــــا ف حــــيــــن ن

)1(  ابن االأبار: تحفة القادم ))1. 

)2(  ابن الخطيب – االإحاطة في اأخبار غرناطة 4/ )16 -  166.
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ــٌب ــي ــس ــ� ن ـــهـــو  ف الــنــ�ــســيــم  فـــيـــهـــا  ـــارّق  ـــاق ـــاً رف ـــس ـــو� ـــف ـــــــــًة ن ـــبـــى رقّ قـــــد �ـــس

ـــهـــا قــــــــدوداً ـــن ـــون م ـــلـــغـــ�ـــس ــــى ل ــــن ــــى تــــ�ــــســــافــــحــــاً واعـــتـــنـــاقـــاوث ــــاق ــــت ت

ــــاُه عـــلـــيـــٌل ــــب ــــس ـــــن � ـــا هـــــــّب م ـــم ـــل ــــاك ــــاق اأف ـــل  ـــي ـــل ـــع ال بـــهـــا  ـــــــــــداوى   وت

ــه ــي ــــعــــُد لــــاأحــــبّــــة ف ــاَحــــــَكــــــَم الــــ�ــــسَّ ــاق ــ�ــس ــن ت اأن  ــــاِل  ــــو�ــــس ال بــــكــــوؤو�ــــص 

ـــــم كــــــــّرت لـــلـــدهـــر عــــــــادة �ـــســـوٍء  ــن �ــســاقــاث ــي ـــوى ح ـــن �ــســّق فــيــهــا خــطــُب ال

ــاٍع ــم ــت ــــول اج ــد ط ــع ــل ب ــم ــس ــ� ــت ال ــتّ ــس ـــا� ـــا الـــــفـــــراق كــــاأ�ــــســــاً دهـــاق ـــان ـــق ـــس و�

ـــــــــــان قـــــفـــــراً ولـــكـــن ــــــــــاد الأوط ـــاواأع ـــاق ـــرف ـــان فــيــهــا ال ـــط ـــق ــــد اأعــــــــاد ال ق

الفيافي ــوي  ــط تَ ــ�ــُص  ــعــي وال �ــســعــري  عراقا!)1(لــيــت  اأم  ُءوا  تـــــبـــــوَّ ــــاً  ــــاآم ــــس اأ�

ــبٍّ ــ�ــس ــــــــداَة الـــقـــلـــوِب رفــــقــــاً ب ــــا ُح ــاي ــاق ــي ــت ــس ـــاَق ا� ـــي ـــس ـــ� ــه ال بــلــغــت نــفــ�ــسُ

فلو جمعنا اأهم المفردات الدالة، في الم�سهد االأول الذي يعر�س حال ال�ساعر قبل تاأثير 

الن�سيم،  رق،  اأراقا،  الحيا،  نّد  راق،  رّقت،  ريا�س،  )اّت�ساق،  يلي:  بما  لخرجنا  فيه  الدهر 

ن�سيب، �سبا، رقة، ثنى للغ�سون قدوداً، تتالقى، ت�سافحًا، اعتناقًا، ال�سعد، االأحّبة، كوؤو�س 

الو�سال، تن�ساق(. اإن مجمل هذه المفردات يوحي بال�سعادة والحب والعذوبة والمرح، اأما 

حركاتها فال تخرج عن هذا االإطار اأي�سًا، وذلك منذ اأن ظهرت لفظة )االت�ساق( في البيت 

�سمن  وتت�سام  الحركات،  فيه  تتالءم  الذي  المنتظم  المتنا�سق  النظام  على  لداللتها  الثاني؛ 

اإيقاٍع موحد. 

واإيقاع هذا الم�سهد هادئ الخطوات، رقيق الحركة، ي�سير اإلى رقتها تكرار الفعل )رّق( 

في البيتين )4 - )(. وهي حركاٌت منحنية دائرية، مثل تثني الغ�سون التي ت�سبه القدود في 

تاأخذ �سكل منحنًى  التي  ال�ساد�س(، وكذلك حركة ت�سافح االأيدي  الهادئ )البيت  الرق�س 

دائري )البيت ال�ساد�س(، ومثل ذلك حركة التعانق بين اثنين يمّدان اأيديهما ويت�ساّمان )البيت 

ال�ساد�س(، و�سبيه بذلك حركة الكوؤو�س بين يدي النُّدمان. فلنتخيل نديمًا قد اأ�سكره الطرب، 

)1(  في االإحاطة )العي�س(؛ ولكنها ال تنا�سب المعنى.
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وهو لفرط ن�شوته يحّرك يده المم�شكة بالكاأ�س مع اإيقاع المو�شيقى، فال بد لحركات يديه 

حينئٍذ اأن تكون متوازنة هادئة ومالئمة لالإيقاع، واإال �سقط ما في الكاأ�س من �سراب، وانك�سر 

التوازن واالن�سجام مع الجو العام. وهكذا يبدو الم�سهد االأول محاطًا بالحركات المنحنية 

التي  الم�ستقيمة وزواياها  الرفق؛ لخلّوها من عنف الحركات  التي تدل غالبًا على  النوا�سّية 

تدل على الحّدة.

اأما الم�سهد الثاني الذي يعر�س حال ال�ساعر بعد تاأثير الدهر فيه، فحركاته يقودها الفعل 

)كّر( الذي يدل على ال�سرعة والعنف. واالإيقاع في هذا الم�سهد فو�سوي؛ النعدام التنا�سق 

والنظام؛ فالمباغتة وال�سدة هما قانون الن�س، واأغلب الحركات فو�سوية؛ مثل حركة الت�ستيت 

اتجاهات  ذات  حركة  وهي  اجتماع،  طول  بعد  تتبعثر  االأ�سياء  حيث  العا�سر،  البيت  في 

متعددة؛ اإذ تقذف االأ�سياء المجتمعة من غير قانون اأو نظاٍم يوّجه هذا القذف، ولذلك تتناثر 

كما تتناثر حبات العقد اإذا انقطع حبله. ومما يدل على العنف حركُة ال�سق في البيت التا�سع، 

الأنها حركة قوية عنيفة ذات اتجاهين متعاك�سين. ومما يدل على المباغتة وال�سرعة حركة 

الكّر في البيت التا�سع اأي�سًا، فالكّر اإن لم يكن �سريعًا ومباغتًا ال يحقق المفاجاأة المرجّوة منه. 

وهكذا يبدو هذا الم�سهد محكومًا بحركات قا�سية وعنيفة وم�ستقيمة ومت�سادمة ومباغتة.

اأما الحركة النف�سية للن�س فنوعان:    -

والقدود  الغ�سون  فتثّني  والعذوبة؛  والرقة  بالهناءة  توحي  االأول  الم�سهد  تخ�ّس  حركٌة 

وحركة  والو�سال،  والحب  بالدفء  تفي�س  والعناق  الم�سافحة  وحركة  الفرح،  على  يدل 

الم�سهد  اإذن لحركة هذا  العام  فاالإطار  الطرب والن�سوة.  اأجواء من  ت�سيع  الكوؤو�س  دوران 

النف�سية هو الخ�سب في �ستى تجّلياته، وهذا ما اأراد الن�س اأن يو�سلنا اإليه لنح�س معه بفداحة 

الم�ساب بعد تاأثير الدهر.

والحركة النف�سية للم�سهد الثاني تّت�سف باليبو�سة ب�سبب �سيوع مفردات الت�سّحر )القفر، 

الفيافي(، وكذلك تمتلئ حركتا الت�ستيت وال�سّق بال�سرا�سة والق�سوة والكره، اأما حركة كّر 

لتّت�سع  اأي�سًا؛  الن�س  مطلب  هي  النف�سية  الداللة  وهذه  والعنف.  بالعدوانية  فتع�سف  الدهر 
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الفجوة بين الحال االأولى والحال الثانية؛ فيتحقق المراد من التقابل بينهما.

الم�سهد االأول  بين حركات  التقابل  اأولهما:  اأمرين؛  تن�ساأ من  نف�سية كّلية  وثّمة حركة    -

والحادة  )الم�ستقيمة  الثاني  الم�سهد  وحركات  واالإيقاعية(،  والهادئة  )المنحنية 

والعنيفة(. وثانيهما: التقابل بين اأجواء الخ�سب في الحال االأولى، واأجواء الت�سّحر في 

الحال الثانية. وكال االأمرين ي�سّب في مراد الن�س الذي يقوم على عر�س م�ساب ال�ساعر 

باأكثر قدر ممكن من التفا�سيل، ال�ستيعاب الم�ساب باأبعاده المختلفة.

وقد يكتفي الن�س بنمط واحد من الحركات دون اأن يقابلها مع حركات اأخرى، وذلك اأكثر    -

فيه  الن�س البن خفاجة يمدح  التقابل؛ مثل هذا  تعتمد  التي ال  الن�سو�س  ما يكون في 

�ساحب قرطبة )ولما كان الن�س في المديح اأخذ الدهر �سكاًل اإيجابيًا()1(:

ــراً ــّغ ــــــا الــحــ�ــســيــن ومــــا دعــــوت مــ�ــس ــــد دعــــــوُت ُكـــبـــارااأاأب ــيــن وق ـــي الــحــ�ــس ـــاأب ب

ــٍة ــل ــلــي ــــان ب ــــزم ــح ال ــم ــس ــــــــاَك لــــو � ـــــــذاراوُع مــــنــــه تـــــطـــــّل بـــ�ـــســـفـــحـــتـــيـــه ع

ــٍة ــس ــا� ــس ــ� ــــزاز ب ــــت ــى مــعــاطــَفــهــا اه ــن ــث ـــرور وقـــــارال ـــس ـــ� طــــربــــاً وخــــــّف بـــهـــا ال

ــٍة حــال فـــي  عــ�ــســا  واإن  ـــان  ـــزم ال ــى  ــس ـــو فـــيـــدنـــو بــــالــــوزيــــر َمــــــــزاراوعــ� ـــحـــن ي

ــٌة ــيّ ــح كـــــاِب ت ـــــرِّ ــــــّي مـــع ال ـــرت اإل اأزرارافـــ�ـــسَ ــــا  ــــُع ال ــــن  م عـــلـــّي  ــــدت  ــــَق ع

 ال�سابق؛ اإذ تميل اإلى 
ّ
فحركات الن�س ت�سبه حركات الحال االأولى في ن�ّس علي الرعيني

االنحناء والرّقة، مثل حركة ثني المعاطف، وحركة االهتزاز والطرب التي يغلب اأن تكون 

اإيقاعية هادئة، وكذلك الحركة الناتجة عن الفعلين )يحنو( و)يدنو(، فهي �سبيهة بحركة االأم 

حين تدني �سغيرها اإلى �سدرها بحنان، وكذلك تظهر الرّقة في حركة التحّية وهي ت�سري 

بهدوء. و�سبب الت�سابه بين الحركات هنا والحركات في ن�ّس الرعيني ال�سابق ال حاجة اإلى 

اإعادة التف�سيل فيها؛ اإذ ينطبق عليها ما انطبق على تلك الحال.

والغالب على حركات الن�سو�س اأن تاأخذ �سكًا متقابًا، فمن ذلك هذه الحركة المفعمة    -

)1(  ابن خفاجة: الديوان 144 -  )14.
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بالحيوية عند ابن عربي الذي يقول)1(:

بــه ــــان  ــــزم ال طـــــال  اإذا  ذّل  عـــــّز  ــــدهــــر تـــقـــلـــيـــُب وتـــ�ـــســـريـــُفمــــن  واآيـــــــة ال

ـــُده ـــاه ـــس ـــ� ــــه عـــــــدٌل يُ ــــا ل ــــه م ــــزانُ ــــي ـــاٌن وتـــطـــفـــيـــُفم ـــس ـــ� ـــق واإنـــــمـــــا هـــــو ن

ــصٌ بــا�ــســتــقــامــتــه ــ� ــخ ــس ـــرُح � ـــف ــ�ــص ي ــي ــل تـــحـــريـــُفف يـــاأتـــيـــه  ـــه  ـــِن ـــي ح ومــــــن  اإل 

فالتقليب  وت�سريف(،  )تقليب  المنظمة  غير  الدهر  حركات  تظهر  االأول  البيت  فمنذ 

ال�سمال،  اإلى  اليمين  من  تكون  وقد  حينًا،  االأعلى  اإلى  االأ�سفل  من  تكون  ع�سوائية  حركة 

الدهر  ولكن  لزراعتها،  بًا  ترقُّ التربة  تقليب  بحركة  �سبيهة  اليمين، وهي  اإلى  ال�سمال  من  اأو 

اأكثر حيوية؛ فميزان  الثاني  البيت  ب. والحركة في  لُيخرِّ يقلب  ليخ�سب بقدر ما  يقلِّب  ال 

تهبط  الميزان كيف  اإلى كفتي  فلننظر  نق�سان وتطفيف، والحركة غنية ودائمة،  بين  الدهر 

واحدة وترتفع اأخرى، ثم تهبط التي كانت مرتفعة وترتفع التي كانت قد هبطت، فالحركتان 

متالزمتان، ال يقع هبوط اإال معه ارتفاع. وهذا هو القانون الذي اأراد ابن عربي اأن يجلوه، 

فحيثما يقع النق�سان يقع التطفيف، فالخطاأ ي�ستلزم الخطاأ. وفي البيت الثالث ثمة تقابل بين 

ياأتيه االنحراف  اأن  يلبث  لن  بخط م�ستقيم  اأبداً  ي�سير  اأنه  جهتين لمتحرك واحد، فمن ظن 

من حيث ال يدري، فتتغير جهته التي كان يظن ثباتها. وهكذا نالحظ اأن اجتماع حركات 

االأبيات ُي�سهم في تاأكيد مقولة ا�سطراب الدهر.

ومن الحركات المتقابلة اأي�سًا ما تبرزه الن�سو�س التالية؛ يقول ابن جودي)2(:   -

ــرى فر�سي ــد مــّل الــ�ــسّ ــا دهــر ق ي ــُد  اأ�ــســكــوك  ــي ــع ــ�ــس ـــٌر وت ـــدي ـــح ـــــْهـــــرَي ت وغــــــال ُم

ويقول ابن الزقاق))(:

ـــمـــنـــي �ـــســـرف الــــزمــــان وريـــبُـــه ــاء الـــنـــا�ـــصِ �ــســرُّ الــمــكــا�ــســبوعـــّل ــن ــت بــــاأن اق

ــه  ــتُ بــكــي ــــاً  ــــف اإل ــــُت  ــــارق ف اإذا  ـــت  ـــن ـــِبوك ـــائ ـــذن ـــال ـــوه ب ـــن ـــس ـــــــديٍّ � ــــكــــاء ع ب

)1(  ابن عربي: الديوان ))1. 

)2(  االأ�سفهاني: خريدة الق�سر وجريدة الع�سر 2/)1).

))(  ابن الزقاق: الديوان، �س )7 – 76.

Dahr_Andalusi_Book.indb   275 1/7/10   11:54 AM



276

ــٍن ــاع ظ ـــَة  رحـــل ـــرُت  ـــع ـــس اأ� اإن  اأنـــــا  ــا  ــه ـــــــب ف ـــا ِبـــــفـــــرحـــــِة اآِي ـــه ـــن ـــه م ـــت ـــي ـــّق ـــل ت

 ويقول ابن ُجَبْير)1(:

ـــر ــل بــالــبــغــي اأقـــ�ـــسِ ــي ــط ــت ــس ــ� ــم ــــمــــا طـــــاأطـــــاأ الـــــزمـــــان الــــروؤو�ــــســــا اأيــــهــــا ال ربّ

ففي ن�س ابن الجودي ثمة تقابل بين التحدير والت�سعيد؛ فاالأول حركٌة جهتها من االأعلى 

اأي�سًا ثمة  اإلى االأعلى. وفي ن�س ابن الزقاق  اإلى االأ�سفل، والثاني حركٌة جهتها من االأ�سفل 

تقابل بين حركتين؛ فحركة الظاعن جهتها من )هنا( اإلى )هناك(، اأما حركة االآيب فجهتها 

االأولى  فالجهة  النف�سي.  االأثر  يقت�سي اختالف  الجهتين  اإلى )هنا(، واختالف  من )هناك( 

ُمحزنة الأنها تدل على الفراق، والجهة الثانية مفرحة، كما عّبر عن ذلك الن�س؛ الأنها تعني 

اللقاء. 

وفي ن�س ابن جبير نالحظ اأن هنالك حركتين فيهما قوة: االأولى حركة الم�ستطيل الذي 

يتكّلف اال�ستطالة، وهي حركة جهتها من االأ�سفل اإلى االأعلى، وهناك حركة الدهر التي ترد 

على قّوة الم�ستطيل بقّوة اأعتى منها، يلّخ�سها الفعل )طاأطاأ(، والطاأطاأة حركة من االأعلى اإلى 

اأمام  المتكبرين  لتدل على �ساآلة  بقوة  اإجبارية، ومدفوعة  بل  اإرادية،  لي�ست  االأ�سفل، وهي 

جبروت الدهر.

وقد تقترن الحركة ب�سيء اآخر من الأو�ساف كال�سكل وال�سوء، وهذا كان قد اأ�سار اإلى �سيء    -

منه عبد القاهر الجرجاني حين تحّدث عن الحركة)2(. فمن اأمثلة هذا النمط قول اأبي 

محمد َعْبدون مادحًا))(:

ــتــوى واحـــتـــوى الــعــلــيــاء عـــّن له  ـــداِنحــيــن ا�ــس ـــدي ـــج ــص ال ــ� ــق ــن ــال بـــالنـــمـــحـــاق وب

بــه  ـــــاد  ع ــــم  ت ــــا  م اإذا  ــــال  ــــه ال ـــــذا  ــان  ك ــس ــ� ــق ـــٍو ون ـــح كـــــّر الـــلـــيـــالـــي اإلــــــى م

)1(  ابن جبير: �سعره 69.

)2(  الجرجاني: اأ�سرار البالغة 180.

))(  المراك�سي: الذيل والتكملة، ج1، ق�سم 1، �س 0)4.
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ويقول ابن الزقاق)1(:

ــــعــــا الأيـــــــــاُمبـــيـــنـــي وبــــيــــن الــــحــــادثــــات خـــ�ـــســـاُم  ـــى ال ـــل فـــيـــمـــا جـــنـــتـــه ع

ــد ما  ــع ــــاَل �ــســمــائــهــا ِمــــن ب ــت ه ــَف ــسَ ــ� ـــاُم  َك ـــم ـــــاِل ت ـــــج وافـــــــــاه مـــــن كــــــرم ال

فالحركة في الن�سف االأول ُتقاِبل بين اال�ستواء والتمام، وبين االنمحاق والنق�س والمحو، 

وهي حركٌة �سديدة الغنى، فا�ستواء الهالل وتمامه يداّلن على حركة متنامية؛ الأن الهالل كي 

يكتمل البد اأن ي�سير بدراً، ولكي ي�سير بدراً البد اأن يزيد ويتحّرك من حال نق�سه اإلى تمامه، 

وحركة النماء هذه حركٌة منحنية؛ الأن غايتها الو�سول اإلى االكتمال الدائري. فجهة الحركة 

اإذن من االأدنى اإلى االأعلى، ومن النق�س اإلى الكمال، و�سكل الحركة �سكل دائري منحن، 

اإلى اأن  ومما يزيد حيوية الحركة ارتباُطها بال�سوء، فكلما ازداد نماء الهالل ازداد �سياوؤه، 

لحركة  المقابلة  االنمحاق  اأما حركة  اأي�سًا.  نوره  ودورانه وكمال  اإلى كمال حركته  ي�سل 

النماء فُتعاك�سها في كل �سيء تقريبًا، فجهتها من االأعلى اإلى االأ�سفل، اأما ال�سوء فاإنه بنق�س 

اأي�سًا كلما ازداد نق�سان الهالل. 

فعل  يعبر عن  اأن  اأراد  اأنه  �سوى  �سيء  كل  في  اأبي محمد  ن�سَّ  الزقاق  ابن  ن�سُّ  ويماثل 

الدهر تعبيراً اأكثر ق�سوة من تعبير اأبي محمد، الذي اكتفى بعك�س جهة الحركة، ليقابل بين 

االزدياد والنق�س، وكذلك بين زيادة االإ�ساءة ونق�سانها، ثم بين االكتمال الدائري وتناق�سه. 

اأما الدهر عند ابن الزقاق فلم يكتف بنفي جهة الحركة واعتماد النق�س التدريجي، بل نفى 

الحركة كلها واأنهى االكتمال الدائري اإلى العدم، واأطفاأ االإ�ساءة من غير تدّرج، وذلك من 

ر اإلى �سيء مما  خالل حركة الك�سوف. ومع اأن الك�سوف يح�سل بالتدريج فاإن الن�س لم ُي�سِ

يدل على التباطوؤ اأبداً، وكاأن الك�سوف حركٌة مباغتة فاجاأت البدر ليلة اكتماله.

ومن الحركات التي تكثر اأي�سًا في الن�سو�س وتقترن بالقّوة: حركة الع�ّص؛ يقول ابن اأبي    -

الخ�سال)2(:

)1(  ابن الزقاق: الديوان 260.

)2(  ابن اأبي الخ�سال: ر�سائل ابن اأبي الخ�سال )44.
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ــــــَذت  ــــن اأخ ــــمــــرء م ـــــلُّ ال والـــــمـــــرء ك
ُ
ــــن  ــــزم ـــه ال ـــه الـــخـــطـــوب وعـــ�ـــسّ ـــن م

ويقول اأبو عمرو بن حربون)1(: 

ـــُهـــُه  ـــهـــِن يُـــنَ ــــــرٌّ  ُح األ  لـــلـــزمـــان!  مــــا  ــــاِر   ــــف ــــيــــاٍب واأظ ــــاأن ــــي ب ــــم ـــري اأدي ـــف ي

ويقول حازم القرطاَجنِّي)2(: 

ـــاٍن عــلــى زمـــٍن  ـــن ـــس ـــاأ� ـــٍر ب ــــ�ــــصُّ ظـــف بــاأظــفــاِر وَع ـــاٍن  ـــن ـــس اأ� قـــــرُع  اأو  عـــ�ـــصَّ  ـــد  ق

وحركة الع�س ذات اتجاهين: االأول من االأعلى اإلى االأ�سفل؛ ويمّثل حركة الفك العلوي 

مة. والثاني من االأ�سفل اإلى االأعلى؛ ويمّثل حركة الفك ال�سفلي، وبين االتجاهين ثمة  المتوهَّ

�سيء يقع عليه الع�س. ومع اأننا ال نالحظ -ب�سريًّا- الحركة بو�سوح في اأثناء الع�س اأكثر من 

مالحظة الثبات، فاإننا ندرك بالتجربة اأن هناك قوة مقترنة بالحركة ال يمنعها من الظهور اإال 

مقاومة ال�سيء الذي بين الفكين؛ فكّلما كانت مقاومته اأكبر �سُعَب ظهور الحركة، والعك�س 

اأن يتفتت ال�سيء  �سحيح. وهذه الحركة �سديدة االإيحاء؛ الأن الع�س بداية القطع، ونتيجته 

الذي يقع بين الفكين، وهذا ما عّبر عنه ن�ّس ابن حربون، فالدهر يفري اأديمه وُيفتِّته اإلى اأ�سالء 

�سغيرة. 

ولو قارنا بين هذا الن�س والن�سين االآخرين لعرفنا الماآل الذي �ستوؤول اإليه حركة الع�س 

مراد  هو  وهذا  تاأثيرها.  خالل  من  اإال  تظهر  ال  كبيرًة  قوًة  تختزن  اأنها  مع  ثابتة،  تبدو  التي 

الن�سو�س التي توؤكد ق�سوة الدهر في كل حاالته، حتى حين ُيَظنُّ اأنه ثابت فاإن ثباته هذا ي�سبه 

الثبات الوهمي لحركة الع�س المذكورة اآنفًا.

�سعرية الحركة:

للحركة �سحر خا�س في الن�سو�س االأدبية، َتَنبََّه اإليه كلٌّ من النقاد القدامى والمحدثين، 

)1(  ابن اإدري�س: زاد الم�سافر 1)1.

)2(  القرطاجني: الديوان 47.
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ها عبد القاهر الجرجاني بمبحث حّلل فيه نماذج مختلفة من الن�سو�س،  فمن القدماء خ�سّ

وفّرق بين الحركة التي تقترن بغيرها من االأو�ساف؛ كال�سكل واللون ونحوهما، والحركة 

المجّردة التي ال ُيراد غيرها، وقال عن اأثرها في ال�سعر: »اعلم اأن مما يزداد به الت�سبيه دّقًة 

جان  المحدثين  النقاد  ومن  الحركات«)1(.  عليها  تقع  التي  الهيئات  في  يجيء  اأن  و�سحراً 

ماري جويو الذي در�س اأ�سكالها وطبيعتها، مع ا�ستق�ساٍء مو�ّسٍع الأثر كل نوٍع منها. وب�سبب 

اإدراكه ما فيها من جمال َعْنَوَن بحثه: )في �شروط جمال الحركات(. غير اأن الفارق بين ما 

فعله الجرجاني وما فعله جويو اأن االأول كان يدر�س جمال الحركة في الن�سو�س ال�سعرية، 

اأما االآخر فدر�س جمال الحركة خارج الن�س، وبوجه عام)2(. ولعل ما فعله الجرجاني اأكثر 

قربًا مما ن�سعى اإليه.

ومن الممكن اأن نح�شر ال�شعرية التي تمنحها الحركة للن�شو�س في عدة نقاط، منها:    -

الحيوية، فالحركة -كما يدل على ذلك ا�سمها- ُتحّرك الن�س وُتْحييه وتبعده عن اإطار 

الجمادات. ثم اإن الحركة تاأخذ من الن�س االأدبي �سيئًا من مالمحه، فهي لي�ست حركة 

االأدبية  له خ�سو�سيَُّته  اأدبي  اأو حركة قطعة خ�سب، بقدر ما هي حركة ن�سٍّ  حجارة، 

التي لها في النف�س وقع خا�س. ومن اقتران الحركة بالن�س االأدبي تفي�س نف�ُس المتلقي 

متحرك  ن�سٍّ  اإلى  والناظر  بالحياة.  اإح�سا�ٌس  اإنه  عنه:  يقال  اأن  يمكن  ما  اأقل  باإح�سا�ٍس 

ك الماء اإلى االأعلى بهدوء. والفرق بين  كالناظر اإلى بركٍة تتو�ّسطها نافورٌة �سغيرة تحرِّ

التي  النافورة  ذات  البركة  بين  كالفرق  منها،  الخالي  والن�س  بالحركة  المفعم  الن�س 

ين�ساب منها الماء ان�سيابًا - وكاأنه يلعب - والبركة ذات المياه الراكدة. ومع اأن للماء 

جمااًل خا�سًا يثير اأحا�سي�س الخ�سب والحياة فاإن الحركة تجعله اأكثر األقًا واأكثر وقعًا 

اأحا�سي�س جميلًة في  باإيقاظ  اأنه كفيل  في النفو�س، وهذا هو �ساأن الن�س االأدبي، فكما 

النف�س؛ ب�سبب اأدبّيته، فاإنه يبدو اأكثر جمااًل مع الحركة. وكلما كانت الحركة اإيقاعيًة 

منظمًة كان الن�س اأكثر اأثراً. ولو عدنا اإلى الن�سو�س ال�سابقة اأدركنا بحّق مقدار الجمال 

الذي اأ�سفته الحركة عليها.

)1(  الجرجاني: اأ�سرار البالغة 180. وعن مباحث الحركة ُينَظر 180 - )18.

جويو، جان ماري: م�سائل في فل�سفة الفن المعا�سر )) – 8).  )2(
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ومن المالمح االأخرى ل�سعرية الحركة: اإثارة الُمخيّلة، وعّلة ذلك اأن الحركة في الن�س    -

ر�سم  اأما  فقط،  اإليها  ُيحيل  واإنما  ي�سرحها  ال  الن�س  واأن  الورق،  على  مر�سومًة  لي�ست 

خطوطها واتجاهاتها واأ�سكالها فهو عمل المخّيلة التي ت�ستثار باإحاالت الن�س، فت�سعى 

واتجاهاتها  �سكلها  في  ومتنّوعًة  غنّيًة  الحركة  كانت  وكلما  فيه.  انطوى  ما  ب�سط  اإلى 

وُملحقاتها؛ كال�سوء اأو اللون، كانت اإثارة المخيلة اأكثر قوة. فبالمقارنة بين ن�س علي 

اأبي  ابن محمد الرعيني ال�سابق والن�سو�س التي تتحدث عن حركة الع�س؛ كن�س ابن 

اأكثر  الرعيني  اأن ن�س  القرطاجّني، نجد  اأو ن�س حازم  ابن حربون،  اأو ن�س  الخ�سال، 

اإيقاعية  غنًى من حيث الحركة؛ ففيه حركات منحنية وحركات م�ستقيمة، وحركات 

واحد  اتجاه  ذات  وحركات  عنيفة،  وحركات  هادئة  وحركات  فو�سوية،  وحركات 

وحركات نوا�سية. اأما ن�سو�س حركة الع�ّس ففيها حركتان قويتان بجهتين متعاك�ستين، 

وعلى هذا االأ�سا�س فاإن م�ساحة حركة ن�س الرعيني في الُمخّيلة اأكثر ات�ساعًا من حركة 

الن�سو�س االأخرى. وما قيل عن ن�س الرعيني يقال عن ن�س ابن عربي، ون�س ابن الزقاق، 

في حركة البدر والهالل.

وال تخرج الوظيفة ال�سعرية للحركة عن �سياق الن�س الذي تنتمي اإليه؛ الأن الن�س يربط    -

اأدواته بروابط من عالقات تجعلها جميعًا ت�سب �سمن المقولة الكّلّية التي يريد تقديمها، 

يوؤدي  اأن  اأو  بقية االأجزاء،  اأن يحيا منف�ساًل عن  الن�س  اأجزاء  اأي جزء من  ي�ستطيع  وال 

وظيفًة ال تن�سجم مع الوظائف التي توؤديها بقية االأدوات، ولذلك فاإن الحركة ت�سهم في 

تاأكيد المقولة الكّلية للن�س؛ الأنها جزء من تكوينها؛ فن�س ابن خفاجة ال�سابق - على 

اإيجابيًة للحياة بوجود الممدوح،  اأن يقدم �سورًة   يحاول 
ّ
�سبيل المثال - ن�سٌّ مدحي

ولذلك فاإن االأثر الكّلي للن�س هو اإظهار جوٍّ من البهجة والطرب. ولم تخرج حركات 

الب�سا�سة  واهتزاز  المعاطف،  )ثني  اأكدته من خالل حركة  بل  ال�سياق،  الن�س عن هذا 

االإيقاع  تدل على  والدنّو...(، فجّلها حركاٌت منحنيٌة  وال�سرور، والحنّو،  والطرب، 

واالن�سجام، وتنا�سب حركات الن�سوة والطرب التي غالبًا ما تاأخذ �سكاًل دائريًا. وكذلك 

نالحظ اأن حركات الدنّو والحنّو حركات رقيقة هادئة تنا�سب الجو العام الذي يميل 
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اإلى اإ�ساعة ال�سعادة بين ربوعه. فالحركة اإذن اأ�سهمت في بناء مقولة الن�ّص واأكدتها كذلك. 

ولو نظرنا اإلى ن�س الرعيني في حاله االأخيرة بعد تاأثير الدهر، الأدركنا اأن الن�س يحاول 

اأن يقّدم مناخًا زاخراً بالعنف والق�سوة والتبّرم؛ الأنه يريد اأن ي�سعرنا بحجم الماأ�ساة التي 

يعي�سها ال�ساعر بعد تاأثير الدهر فيه. وقد جاءت الحركات في هذه الحال من�سجمًة مع 

العي�س تطوي  �سّتت،  �سّقت،  التالية: )كّرت،  االأفعال  له؛ ال�ستنادها على  العام  االإطار 

ّق، وذات خطوط م�شتقيمة  الفيافي...(، فجّلها حركات عنيفة قا�شية قويّة كحركة ال�شَ

الفو�سى  ب�سرعة ق�سوى، ونالحظ  مبا�سرة  الهدف  اإلى  تّتجه  التي  الكّر  حادة كحركة 

طاغيًة على الن�س من خالل حركة الت�ستيت الدالة على البعثرة من غير نظام. وهذا كله 

يزيد من ثبات مقولة الن�س في هذه الحال؛ اإذ تتر�ّسخ لدى المتلقي ماأ�ساة ال�ساعر بعد 

تاأثير الدهر.

ومما يذكر للحركة في هذا المجال اأنها واإن اأ�سهمت في تاأكيد مقولة الن�س و�سياغتها،    -

فاإنها تفعل ذلك بطريقة غير مبا�سرة، وبعيدة عن الفجاجة؛ الأنها تعتمد الإيحاء، وهو اأكثر 

جمااًل وتاأثيراً، فن�سف الروؤية -في الفن- اأجمل من الروؤية الكاملة، والطريق المتعرج 

المليء بال�سجر اأجمل من الطريق الم�ستقيم ال�سحراوي الكامل الو�سوح)1(.

والتوتّر اأي�سًا ملمح من مالمح �سعرية الحركة، ينُتج من التعار�س والت�سادم بين الحركات    -

اأكثر من  اآنئٍذ  الت�سادم  ياأخذ  اإذ  مّتكاًأ الإبراز مقولتها؛  التقابل  تعتمد  التي  الن�سو�س  في 

مظهر؛ كالتقابل بين الحركات المنحنية والم�ستقيمة، اأو الرقيقة والعنيفة، اأو الب�سيطة 

والمرّكبة، اأو االإيقاعية والمتك�ّسرة، اإلى اآخر ما هنالك من تقابالت. واأكثر ما يظهر هذا 

التوتر في الن�سو�س ذات التقابل الم�سهدي، اإذ ما اإن َننعم بتنا�سق الحركة في �سكلها 

واتجاهها وطبيعتها، حتى ُنفاجاأ بتحّوٍل �سريٍع يقلب النظام اإلى فو�سى، حيث ال نظام 

ًا واحداً هما اللذان  وال اإيقاع وال هدوء. وهذان العالمان المت�سادان اللذان ي�سكنان ن�سّ

يفرزان التوتر.

وقد يكون للتوتر �سبٌب اآخر هو الترقّب؛ فنحن »نتكّلم ب�سكل طبيعي عن )و�سع متوتر(    -

)1(  ينظر جويو: م�سائل في فل�سفة الفن المعا�سر 122 – )12.
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اإلى �سيء مختلف  اأي لحظة  تنقلب في  االأمور قد  باأن  ال�سعور  التعبير عن  نريد  عندما 

خالل  من  تبّث  الم�سهدّي  التقابل  تعتمد  التي  الن�سو�س  واأغلب  حا�سم«)1(.  ب�سكل 

الم�سهد االأول عدة قرائن تدل على اأن هذه الحال لن تلبث طوياًل و�سرعان ما �ستتغير، 

وهذا ما يجعل المتلقي متوّتراً ب�سبب ترّقبه لما �ستوؤول اإليه االأمور. فن�س علي بن محمد 

الرعيني ال�سابق مّهد للحال االأولى بقوله)2(:

ــــا ــــاق ــــاً لـــــلـــــزمـــــان عــــــــّق وع ــــب ــــج وعــــــِدمــــــنــــــا مــــــ�ــــــســــــّرًة ووفـــــاقـــــا ع

ثم ب�سط حاله االأولى الهانئة التي كان عليها قبل تاأثير الدهر، ولكّن هذا البيت قرينٌة تدل 

على اأن التغيُّر �سرعان ما �سيدّب في ج�سم الن�س، ولذلك يبقى المتلقي مترّقبًا ما �ستوؤول اإليه 

اإذ  االأمور. واالأمر نف�سه يتكرر في ن�س المظّفر عبد الملك الذي ورد في مبحث التقابل؛ 

ا�ستبق حال الفرح بقوله))(:

ــــــدوُر ـــــــاأن الـــــــدائـــــــرات ت ـــُت ب ـــم ـــل ـــــدوُر ع ــــا هـــنـــاك ب ــــنّ ـــفـــت ِم ـــــد ُكـــ�ـــسِ وق

الأن  ب�سطها؛  في  الن�س  �سيبداأ  التي  الحال  ثبات  عدم  على  تدل  قرينًة  ُيعّد  البيت  وهذا 

الدائرات �شتدور وُتغّير كل �شيء. وهذه االآلية من ارتباط الترّقب بالتوّتر تكفل للن�س ا�شتمرار 

المتلقي معه اإلى النهاية؛ الأنه �سيكون مدفوعًا بالف�سول لمعرفة ما �سيوؤول اإليه الن�س.

المالمح  هذه  اإثارة  من  الن�سو�س  من  ن�سٍّ  اأي  في  تخلو حركٌة  تكاد  ال  المجمل  وفي 

ال�سعرية، مجتمعًة اأو متفّرقة.

بقيمة  الن�س  ينب�س  اجتماعها  من  التي  للدهر  ال�سعرية  البنية  عنا�سر  اأهم  كانت  تلك 

اإلى  اإّبان االنتقال من المرحلة الجاهلية  فنية عالية، وبذلك تبدو فر�سّية تحّول معنى الدهر 

االإ�سالمية فر�سيًة مقبولة وقابلًة للتطبيق.

 - )1(  لوؤلوؤة، عبد الواحد: مو�سوعة الم�سطلح النقدي )/44). وعن عالقة الترقب بالتوتر ينظر )/44) 

.(46
)2(  ابن الخطيب: االإحاطة في اأخبار غرناطة 4/)17.

ابن �سعيد: الُمغرب في ُحلى المغرب 02/2).  )((
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الخاتمة

لعل من اأهم نتائج الدرا�سة اأنها اأجابت عن معظم الت�ساوؤالت التي �سغلتها، قبل الخو�س 

تدين  المعنية  المرحلة  في  الدهر  من  ال�سكوى  ظاهرة  اأن  ذلك  فمن  التطبيقي،  العمل  في 

بورودها اإلى ت�سافر عوامل متعددة، لي�س الأّي منها اأثر م�ستقل بذاته بعيداً عن البقية. واأمكن 

تق�سيم العوامل -التي ُعّدت اأطراـً  اإلى ما هو خا�س وما هو عام، فمن العام ما يخ�س االإن�سان 

اأينما كان، مثل عالقته بالزمان التي ات�سح منها اأن خوفه من الزمان قديٌم قدم االإن�سان نف�سه، 

بدائرية  كالقول  �ُسبل؛  من  ي�ستطيع  ما  ذلك  �سبيل  في  وي�سنع  منه،  الهرب  يحاول  فتئ  وما 

الزمان، اأو القول بالخلود وعالم االأبدية. ومن العوامل اأي�سًا ما يتعّلق باالأندل�سي فح�سب؛ 

في  الفرد  على  ظاللها  فر�ست  للحياة  طريقة  هي  التي  )التقاطبية(  هو:  ذلك  من  والق�سد 

االأندل�سي ب�سباغ  اأثر كبير في �سبغ  لها  االأندل�س، وكان  العربي في  الوجود  اأغلب مراحل 

القلق الذي ازداد في المرحلة المق�سودة؛ ب�سبب خ�سوعه اإلى تقاطبيتين اثنتين: )االأندل�س ـ 

الم�سرق( و )االأندل�س-المغرب(. وبقي من العوامل ما يخت�س بالمرحلة المق�سودة من دون 

ال�سغوطات االجتماعية واالقت�سادية،  للدولتين، وكثرة  العامة  ال�سيا�سة  غيرها؛ كا�سطراب 

وتغير التوجه الثقافي. 

وتبين اأي�سًا اأن المعنى ال�سعري للدهر لي�س مقترنًا بلفظة )الدهر( فح�سب -واإن غلبت 

غير  اأخرى  معاني  الن�سو�س  في  للدهر  اأن  ظهر  كما  اأخرى،  باألفاظ  عنه  ُعبِّر  فربما  عليه- 

المعنى ال�سعري، واأنه قد يرد في اأي مو�سوع من مو�سوعات ال�سعر، فلي�س فيه ما يعيق ذلك 

اأن هنالك عاماًل  اأّي منها. غير  له باال�ستراك في  المرونة ي�سمح  لتميزه بقدر من  اأو يمنعه؛ 

يها: ال�سلبي واالإيجابي. ويتحدد  م�ستركا للدهر في معظم هذه المو�سوعات هو القوة، ب�سقَّ

الم�سار الذي ت�سلكه القوة بح�سب طبيعة العالقات التي يرتبط بها الدهر في ال�سياق، وهي 

عالقات رحبة جداً، تت�سع للنا�س بمتعّلقاتهم المختلفة، من اأفعال واأماكن، وقد يرتبط بعالقة 

مع القدر والموت والفناء واالإله اأي�سًا. وهو في عالقاته ال يتزّيا بملمح واحد، بل يتلون بتلون 
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�سياقه. وبذلك يمكن القول: اإن للمو�سوع ولل�سياق ولطبيعة العالقات فيهما اأثراً فاعاًل في 

ت�سكيل مالمح محددة للدهر. وقد اقت�ست الطبيعة التغييرية للدهر اأن يمور الن�س بثنائيات 

والذل،  والعز  والبعد،  كالقرب  بين حدودها؛  الحركة  الدهر من خالل  تاأثير  يظهر  عديدة 

وال�سفاء والكدر، وال�سرور والحزن، وال�سدة واللين، والحركة وال�سكون... اإلخ.

اأما عن عالقة الدهر بال�ساعر فقد ظهر اأن ال�ساعر واإن اأبدى تجّلداً وقوًة ظاهريين، فاإنه 

يعي تمامًا حقيقة �سعفه اأمامه، وال يمنعه من االعتراف بهذا اإال اعتداد ال�ساعر، ولذلك اتخذ 

في �سبيل اإخفاء �سعفه �سباًل متعددة؛ اأهمها: تعميم تجربته الخا�سة على النا�س جميعًا. 

اإلى  تنتمي  التي  الن�سو�س  في  والدهر  الجاهلية  الن�سو�س  في  الدهر  بين  الفرق  اأما 

بين  الظاهري  الت�سابه  من  الرغم  -على  تبين  فقد  االأندل�سية،  كالمرحلة  االإ�سالمية؛  الحقبة 

الدهر  اأن  الدهرين فروقًا عديدة؛ منها  بين  اأن  ـ  الدهر  المرحلتين من �سب  موقف ن�سو�س 

الفعل  اأ�سا�سه االعتقاد بحقيقة قدرته على  َعَقِدّي  بمحتوًى  في ن�سو�س الجاهلية كان معباأً 

والتاأثير في الحياة، على حين يبدو الدهر في الن�سو�س االأندل�سية مفرغًا من هذا المحتوى، 

ومعباأً بمحتوًى اآخر يتجلى من خالل مظهرين اثنين؛ االأول: النظر اإليه على اأنه رمز يتلّون 

ويتعدد تبعًا الختالف الظروف العامة والخا�سة. اأما المظهر االآخر فالنظر اإلى الدهر على 

اأنه قد تحّول اإلى بنية �سعرية، ي�ستخدمها ال�ساعر ليمنح الن�س خ�سائ�س �سعرية تزيد من فنيته 

وتمنحه مزايا خا�سة؛ اأهمها: االنزياح واالأ�سطرة والتقابل والحركة. من اجتماع هذه المزايا 

ينب�س الن�س بقيمة فنية عالية.
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الم�سادر والمراجع

 اأوًل: �سعراء العهد المدرو�ص )الدواوين والمجموعات ال�سعرية(

• عهد المرابطين	

1 ابن ال�سيد البطليو�سي )21)هـ(

 �سعره، جمع وتحقيق: �ساحب اأبو جناح، مجلة المورد، بغداد، 1977، مجلد 6، عدد1.

2 االأعمى التطيلي ))2)هـ(

 ديوانه، تحقيق: اإح�سان عبا�س، دار الثقافة، بيروت، )196.

) ابن عبدون )27)هـ(

 ديوانه، تحقيق: �سليم التنير، دار الكتاب العربي، دم�سق، 1988.

4 ابن الزقاق )29)هـ(

 ديوانه، تحقيق: عفيفة ديراني، دار الثقافة، بيروت، د.ت.

) ابن خفاجة ))))هـ(

 ديوانه، تحقيق: �سّيد غازي، من�ساأة المعارف، االإ�سكندرية، 1960.

 )40)هـ(
ّ
6 ابن بقي

ر�سالة  جّرار،  محمود  محمد  �سالح  واأدبه(،  حياته  بقي  بن  )يحيى  كتاب  �سمن  �سعره،   

ماج�ستير في الجامعة االأردنية،19761977.

7 ابن اأبي الخ�سال )40)هـ(

 �سعره، �سمن كتاب )ر�سائل ابن اأبي الخ�سال(، تحقيق: محمد ر�سوان الداية، دار الفكر، 

دم�سق، 1988.
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• عهد الموحدين	

8 الر�سافي البلن�سي )72)هـ(

 ديوانه، تحقيق: اإح�سان عبا�س، دار ال�سروق، بيروت، القاهرة، )198.

9 حف�سة الركونية )80)هـ(

اأحمد  الطاهر  والفل�سفة(،  والتاريخ  االأدب  في  اأندل�سية  )درا�سات  كتاب  �سمن  �سعرها،   

مكي، دار المعارف، القاهرة،1987.

10 ابن لّبال ال�سري�سي )82)هـ(

 �سعره، �سمن كتاب )اأبو تمام واأبو الطيب في اأدب المغاربة(، محمد ابن �سريفة، دار الغرب 

االإ�سالمي، بيروت، 1986.

11 ابن زهر الحفيد ))9)هـ(

من�ساأة  عي�سى،  �سعد  فوزي  االأندل�سي(،  و�ّساح  الحفيد  زهر  )ابن  كتاب  �سمن  �سعره،   

المعارف، االإ�سكندرية، )198.

12 اأبو بحر �سفوان بن اإدري�س )98)هـ(

 �سعره، �سمن كتاب )زاد الم�سافر وغّرة محيا االأدب ال�سافر( تحقيق: عبد القادر محداد، 

دار الرائد العربي، بيروت، 1980.

)1 ابن جبير )614هـ(

 �سعره، جمع وتحقيق: فوزي الخطبا، دار الينابيع، عّمان، 1991.

14 عبد الرحمن الفازازي )627هـ(

 �سعره �سمن كتابين:

 اآثار اأبي زيد الفازازي االأندل�سي، تحقيق: عبد الحميد عبد اهلل الهرامة، دار قتيبة، بيروت 
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دم�سق، 1991.

 ديوان الو�سائل المتقّبلة في مدح النبي ، مطبعة المنار، تون�س، 8)19.

)1 ابن مرج الكحل )4)6هـ(

الب�سير،  دار  و�سعره(، �سالح جرار،  �سيرته  االأندل�سي  الكحل  )مرج  �سعره، �سمن كتاب   

عّمان، )199.

16 محيي الدين بن عربي )8)6هـ(

 ديوانه، بوالق، م�سر، ))18.

 ترجمان االأ�سواق، دار �سادر دار بيروت، بيروت، 1961.

17 ابن االأبار )8)6هـ(

 ديوانه، تحقيق:عبد ال�سالم هّرا�س، الدار التون�سية، تون�س، )198.

18 ابن �سهل االإ�سرائيلي )9)6هـ(

 ديوانه، تحقيق:محمد قوبعة، من�سورات الجامعة التون�سية، تون�س، )198.

19 اأبو الح�سن ال�س�ستري )668هـ(

 ديوانه، تحقيق: علي �سامي الن�سار، من�ساأة المعارف، االإ�سكندرية، 1960.

20 حازم القرطاجني )684هـ(

 ديوانه، تحقيق: عثمان الكّعاك، دار الثقافة، بيروت، 1964.

21 اأبو البقاء الرندي )684هـ(

 مختارات من �سعره، �سمن كتاب )اأبو البقاء الرندي �ساعر رثاء االأندل�س(، محمد ر�سوان 

الداية، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، 1976.
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ثانياً: م�سادر الدرا�سة ومراجعها:

القراآن الكريم

• ابن الأبار، اأبو عبد اهلل محمد	

1 تحفة القادم، تحقيق: اإح�سان عبا�س، دار الغرب االإ�سالمي، بيروت، 1986.

2 الحلة ال�ّسيراء، تحقيق: ح�سين موؤن�س، ال�سركة العربية للطباعة والن�سر، القاهرة، )196. 
جزاآن.

• ابن اأبي �سلمى، زهير	

االآفاق  دار  قباوة،  الدين  ال�سنتمري، تحقيق: فخر  االأعلم  �سلمى �سنعة  اأبي  بن  �سعر زهير   

الجديدة، بيروت، 1980.

• الأزهري، محمد بن اأحمد	

 تهذيب اللغة:

محمد  علي  مراجعة:  العقدة،  فرج  ومحمد  خفاجي  المنعم  عبد  محمد  تحقيق:   6 ج 

البجاوي.

ج )1 تحقيق: اأحمد عبد العليم البردوني، مراجعة: علي محمد البجاوي. 

الدار الم�سرية للتاأليف والترجمة، القاهرة، 1964-1967، )1 جزءاً.

• ا�سبنغلر، اأ�سوالد	

 تدهور الح�سارة الغربية، ترجمة: اأحمد ال�سيباني، دار مكتبة الحياة، بيروت، 1964، ) 

اأجزاء.

• الأ�سفهاني، عماد الدين	

خريدة الق�سر وجريدة الع�سر:
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ج 1 تحقيق: محمد العرو�سي المطوي والجيالني بن الحاج يحيى ومحمد المرزوقي.

ج 2 وج ) تحقيق: اآذْرتا�س اآذْرنو�س، نقحه وزاد عليه: محمد العرو�سي المطوي والجيالني 

ابن الحاج ومحمد المرزوقي.

الدار التون�سية للن�سر، تون�س، 1986، ) اأجزاء.

• الأع�سى، ميمون بن قي�ص	

 ديوان االأع�سى الكبير، تحقيق: محمد اأحمد قا�سم، المكتب االإ�سالمي )بيروت، دم�سق، 

عّمان(، 1994.

• الألو�سي، ح�سام	

 الزمان في الفكر الديني والفل�سفي القديم، الموؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر، بيروت، 

.1980

• امروؤ القي�ص	

 ديوان امرئ القي�س، تحقيق: محمد اأبو الف�سل اإبراهيم، دار المعارف، القاهرة، 1969.

• اإيغلتون، تيري	

 نظرية االأدب، ترجمة: ثائر ديب، من�سورات وزارة الثقافة، دم�سق، )199.

• اإيلياد، مير�سا	

 مالمح من االأ�سطورة، ترجمة: ح�سيب كا�سوحة، من�سورات وزارة الثقافة، دم�سق، )199.

• با�سا، جمانة رجب	

 االأندل�سية واأثرها في اأدب االأندل�س حتى نهاية ع�سر الموحدين، ر�سالة ماج�ستير قّدمت في 

جامعة حلب، حلب، 1996.
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• با�سا، �سيا	

اأر�سيدات،  �سالح  وحققه:  راجعه  اأر�سيدات،  الرحمن  عبد  تعريب:  الذاهبة،  االأندل�س   

من�سورات وزارة الثقافة واالإعالم، عّمان، 1989م. ) اأجزاء

• با�سار، غا�ستون	

 جدلية الزمن، ترجمة: خليل اأحمد خليل، الموؤ�س�سة الجامعية للدرا�سات والن�سر، بيروت، 

.1982

• البحتري، اأبو عبادة الوليد بن عبيد	

 الحما�سة، تحقيق لوي�س �سيخو، دار الكتاب العربي، بيروت، 1967.

• بحراوي، ح�سن	

 بنية ال�سكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1990.

• البخاري، اأبو عبد اهلل محمد بن اإ�سماعيل	

 �سحيح البخاري، تحقيق: م�سطفى ديب البغا، مطبعة الهندي، بيروت 1980- 1981، 

7اأجزاء.

• بدوي، عبد الرحمن	

 الزمان الوجودي، دار الثقافة، بيروت، )197.

• برج�سون، هنري	

 التطور الخالق، ترجمة: محمد محمود قا�سم، مراجعة: نجيب بلدي، الهيئة الم�سرية العامة 

للكتاب، القاهرة، 1984.

• ابن برد، ب�سار	

 ديوان ب�سار بن برد، تحقيق: محمد الطاهر ابن عا�سور، مراجعة: محمد �سوقي اأمين، مطبعة 
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لجنة التاأليف والترجمة والن�سر، القاهرة، 1966، 4 اأجزاء.

• ابن ب�سام، اأبو الح�سن علي	

 الذخيرة في محا�سن اأهل الجزيرة، تحقيق: اإح�سان عبا�س، دار الثقافة، بيروت، 1979م، 

8 اأجزاء.

• الب�ستاني، بطر�ص	

 اأدباء العرب، دار مارون عبود، بيروت، 1979، 4 اأجزاء.

• ابن ب�سكوال، اأبو القا�سم خلف بن عبد الملك	

بيروت  اللبناني،  الكتاب  ودار  الم�سري  الكتاب  دار  االأبياري،  اإبراهيم  تحقيق:  ال�سلة،   

القاهرة، 1989. ) اأجزاء.

• البغدادي، عبد القاهر	

 الفرق بين الِفرق، دار االآفاق الجديدة، بيروت، 1980.

• بلنثيا، اآنخل جنثالث	

 تاريخ الفكر االأندل�سي، ترجمة: ح�سين موؤن�س، مكتبة النه�سة الم�سرية، القاهرة، ))19.

• بيري�ص، هنري	

 ال�سعر االأندل�سي في ع�سر الطوائف، ترجمة: الطاهر اأحمد مكي، دار المعارف، القاهرة، 

.1988

• التهانوي، محمد علي	

عبد  الفار�سية:  الن�سو�س  ترجم  البديع،  عبد  لطفي  تحقيق:  الفنون،  ا�سطالحات   ك�ّساف 

النعيم محمد ح�سنين، مراجعة: اأمين الخولي، الهيئة الم�سرية العامة للكتاب، القاهرة، 

1972، الجزءان)،2.
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• الجرجاني، عبد القاهر	

 اأ�سرار البالغة، تحقيق محمود محمد �ساكر، مطبعة المدني ودار المدني، القاهرة - جّدة، 

.1991

 دالئل االإعجاز، تحقيق: محمود محمد �ساكر، مكتبةالخانجي، القاهرة، 1984.

• الجرجاني، علي بن محمد	

 كتاب التعريفات، تحقيق: عبد المنعم الحفني، دار الر�ساد، القاهرة، 1991.

• الجرجاني، القا�سي علي بن عبد العزيز	

 الو�ساطة بين المتنبي وخ�سومه، تحقيق: محمد اأبو الف�سل اإبراهيم وعلي محمد البجاوي، 

دار القلم، بيروت، 1966.

• الجندي، محمد علي	

 اإ�سكالية الزمان في فل�سفة الكندي، مكتبة الزهراء، د.م، 1991.

الجوهري، اإ�سماعيل بن حماد

 تاج اللغة و�سحاح العربية، تحقيق: اأحمد عبد الغفور عطار، دار الكتاب العربي، م�سر، 

7)19، 6 اأجزاء.

• جويو، جان ماري	

دم�سق،  العربية،  اليقظة  دار  الدروبي،  �سامي  ترجمة:  المعا�سر،  الفن  فل�سفة  في  م�سائل   

.196(

• ابن حزم، اأبو محمد علي بن اأحمد	

 الف�سل في الملل واالأهواء والنحل، تحقيق: محمد اإبراهيم ن�سر وعبد الرحمن عميره، دار 

الجيل، بيروت، )198، ) اأجزاء.
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• حطاب، �سلمان	

 ال�سعر ال�سيا�سي في االأندل�س، ر�سالة دكتوراة قّدمت في جامعة حلب، حلب، 1988.

• الحميدي، اأبو عبد اهلل محمد بن فتوح	

 جذوة المقتب�س في ذكر والة االأندل�س، تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي، مكتبة الخانجي، 

القاهرة، 2)19.

• الحميري، اأبو الوليد اإ�سماعيل	

 البديع في و�سف الربيع، تحقيق: عبد اهلل عبد الرحيم ع�سيالن، دار المدني، جّدة، 1987.

• ابن خاقان، اأبو ن�سر الفتح بن محمد	

1 قالئد العقيان، تحقيق: محمد الطاهر ابن عا�سور، الدار التون�سية، تون�س، 1990.

االأندل�س، تحقيق: محمد علي �سوابكة،  اأهل  التاأن�س في ملمح  االأنف�س وم�سرح  2 مطمح 
موؤ�س�سة الر�سالة ودار عماد، بيروت، )198.

• اأبو الخ�سب، اإبراهيم علي	

 تاريخ االأدب العربي في االأندل�س، دار الفكر العربي، القاهرة، 1970.

• ابن الخطيب، ل�سان الدين	

اأعمال االأعالم فيمن بويع قبل االحتالم من ملوك االإ�سالم اأو )تاريخ اإ�سبانية االإ�سالمية(،   1
تحقيق: اإ. ليفي بروفن�سال، دار المك�سوف، بيروت، 6)19.

وال�سركة  الخانجي  مكتبة  عنان،  اهلل  عبد  محمد  تحقيق:  غرناطة،  اأخبار  في  االإحاطة   2
الم�سرية للطباعة والن�سر، القاهرة، )197- 1977، 4 اأجزاء.

• ابن خلدون، عبد الرحمن	

ومن  والبربر  العرب  تاريخ  في  والخبر  المبتداأ  ديوان  )الم�سمى:  خلدون  ابن  تاريخ   1
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دار  �سهيل زكار،  �سحادة، مراجعة:  االأكبر( تحقيق: خليل  ال�ساأن  عا�سرهم من ذوي 

الفكر، بيروت، 1988، 8 اأجزاء

2 المقّدمة، وهي الجزء االأول من الكتاب ال�سابق.

• الخليل، اأحمد	

 ظاهرة القلق في ال�سعر الجاهلي، دار طال�س، دم�سق، 1989.

• الخوارزمي، محمد بن اأحمد	

 مفاتيح العلوم، تحقيق: نهى النجار، دار الفكر اللبناني، بيروت، )199. 

• الداية، محمد ر�سوان	

 تاريخ النقد االأدبي في االأندل�س، دار االأنوار، بيروت، 1968.

• ابن دحية، اأبو الخطاب عمر بن ح�سن	

 المطرب من اأ�سعار اأهل المغرب، تحقيق: اإبراهيم االأبياري وحامد عبد المجيد، مراجعة: 

طه ح�سين، المطبعة االأميرية، القاهرة، 4)19.

• دند�ص، ع�سمت عبد اللطيف	

 االأندل�س في نهاية المرابطين وم�ستهل الموّحدين، دار الغرب االإ�سالمي، بيروت، 1988.

• دياب، علي	

نموذجًا(،  عباد  بن  والمعتمد  زيدون  )ابن  الهجري  الخام�س  القرن  في  االأندل�سي  الغزل   

موؤ�س�سة ال�سبيبة لالإعالن والطباعة والن�سر، دم�سق، 1994.

• اأبو ديب، كمال	

للكتاب،  العامة  الم�سرية  الهيئة  ال�سعر(،  درا�سة  في  بنيوي  منهج  )نحو  المقّنعة  الروؤى   

القاهرة، 1986.
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 في ال�سعرية، موؤ�س�سة االأبحاث العربية، بيروت، 1987.

• رزوق، محمد	

 االأندل�سيون وهجراتهم اإلى المغرب خالل القرنين 6 17(، اإفريقيا ال�سرق، الدار البي�ساء، 

.1989

• ابن ر�سد، اأبو الوليد محمد	

 تهافت التهافت، تحقيق: �سليمان دنيا، دار المعارف، القاهرة، د. ت، جزاآن.

• ابن ر�سيق، اأبو علي الح�سن	

 العمدة في محا�سن ال�سعر واآدابه، تحقيق: محمد قرقزان، مطبعة الكاتب العربي، دم�سق، 

1994، جزاآن.

• الرقب، �سفيق	

 �سعر الجهاد في ع�سر الموحدين، مكتبة االأق�سى، عّمان، 1984. 

• الركابي، جودت	

 -  في االأدب االأندل�سي، دار المعارف، م�سر، د.ت.

• رومية، وهب	

 -  �سعرنا القديم والنقد الجديد، المجل�س الوطني للثقافة والفنون واالآداب، �سل�سلة عالم 

المعرفة، الكويت، 1996.

• ريت�ساردز، اإ. ا	

للتاأليف، م�سر،  العامة  الم�سرية  الموؤ�س�سة  ترجمة م�سطفى بدوي،  االأدبي،  النقد  مباديء   

د.ت 
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• الزبيدي، محمد مرت�سى	

 -  تاج العرو�س من جواهر القامو�س، تحقيق: عبد الكريم العزباوي، مراجعة: عبد ال�ستار 

فراج، مطبعة حكومة الكويت، ج 11، 1972.

• الزيات، عبد اهلل محمد	

 -  رثاء المدن في ال�سعر االأندل�سي، من�سورات جامعة قاريون�س، بنغازي، 1990.

• ابن زيدون	

 ديوانه، تحقيق: كامل كيالني وعبد الرحمن خليفة، مطبعة م�سطفى البابي الحلبي واأوالده، 

م�سر، 2)19.

• ابن �سعيد، علي	

الكتاب  دار  االأبياري،  اإبراهيم  تحقيق:  المحّلى،  التاريخ  في  المعّلى  القدح  اخت�سار    -  

الم�سري ودار الكتاب اللبناني، القاهرة بيروت، 1980.

دار  االأبياري،  اإبراهيم  تحقيق:  ال�سابعة،  المائة  �سعراء  محا�سن  في  اليانعة  الغ�سون    -  

المعارف، 1990.

 -  المغرب في ُحلى المغرب، تحقيق: �سوقي �سيف، دار المعارف، م�سر، د.ت، جزاآن.

• �سامة، بول�ص	

 -  ال�سراع في الوجود، دار المعارف، م�سر، د.ت.

• �سلطاني، الجياني	

 -  اتجاهات ال�سعر في ع�سر المرابطين بالمغرب واالأندل�س، ر�سالة ماج�ستير قّدمت في 

جامعة دم�سق، دم�سق،1987.
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• ال�سلفي، اأحمد بن محمد	

 -  اأخبار وتراجم مجموعة من معجم ال�سفر لل�سلفي، تحقيق: اإح�سان عبا�س، دار الثقافة، 

بيروت، 1979.

• �سواح، فرا�ص	

 -  كنوز االأعماق )قراءة في ملحمة جلجام�س(، �سومر للدرا�سات والن�سر، نيقو�سيا قبر�س، 

والطبعة ال�سورية باإ�سراف العربي للطباعة والن�سر، دم�سق،1987.

• �سويف، م�سطفى	

 -  االأ�س�س النف�سية لالإبداع الفني )في ال�سعر خا�سة(، دار المعارف، القاهرة، 9)19.

• ابن �سيده، اأبو الح�سن علي بن اإ�سماعيل	

�س، دار الفكر، بيروت،1978، )اأجزاء.  -  المخ�سّ

• ال�سكعة، م�سطفى	

 -  االأدب االأندل�سي )مو�سوعاته وفنونه(، دار العلم للماليين، بيروت،1979.

• �سلبي، �سعد اإ�سماعيل	

1 -  االأ�سول الفنية لل�سعر االأندل�سي )ع�سر االإمارة(، دار نه�سة م�سر، القاهرة،)198.

البيئة االأندل�سية واأثرها في ال�سعر )ع�سر ملوك الطوائف(، دار نه�سة م�سر، القاهرة،    - 2
.1978

• ال�سهر �ستاني، اأبو الفتح محمد بن عبد الكريم	

 -  الملل والنحل، تحقيق: محمد �سيد كيالني، دار المعرفة، بيروت، 1961، جزاآن.

• �سيخة، جمعة	

 (  ،1994 تون�س،  المغاربية،  المطبعة  االأندل�سي،  ال�سعر  في  واأثرها  والحروب  الفتن    -  
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اأجزاء.

• �سيخو، لوي�ص	

 -  �سعراء الن�سرانية قبل االإ�سالم، دار الم�سرق، بيروت، 1967.

• ابن �ساحب ال�ساة، عبد الملك	

 -  المن باالإمامة، تحقيق: عبد الهادي التازي، دار الغرب االإ�سالمي، بيروت، 1987.

• �ساحية، اأحمد عبد القادر	

 �سور الخيال في ال�سعر االأندل�سي، ر�سالة دكتوراة قّدمت في جامعة دم�سق، دم�سق، )199.

�سليبا، جميل

 -  المعجم الفل�سفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1982، جزاآن.

• ال�سبّي، اأحمد بن يحيى بن عميرة	

اإبراهيم االأبياري، دار الكتاب  اأهل االأندل�س، تحقيق:  الملتم�س في تاريخ رجال   -  بغية 

الم�سري ودار الكتاب اللبناني، القاهرة بيروت، 1989، جزاآن.

• �سيف، �سوقي	

 -  الفن ومذاهبه في ال�سعر العربي، دار المعارف، القاهرة، )196.

• طبانة، بدوي	

 -  معجم البالغة العربية، من�سورات جامعة طرابل�س، ليبيا، 1977،جزاآن.

• عبا�ص، اإح�سان	

1 -  تاريخ االأدب االأندل�سي )ع�سر �سيادة قرطبة(، دار الثقافة، بيروت، )198.

2 -  تاريخ االأدب االأندل�سي )ع�سر الطوائف والمرابطين(، دار الثقافة، بيروت، 1981.
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• عبد الحافظ، �ساح	

القاهرة،  المعارف،  دار  و�سعره،  الجاهلي  ال�ساعر  في حياة  واأثرهما  والمكان  الزمان    -  

)198، جزاآن.

•  ابن عبد اهلل، عبد الرحمن	

 -  فتوح اإفريقيا واالأندل�س، تحقيق: عبد اهلل اأني�س الطباع، مكتبة المدر�سة ودار الكتاب 

اللبناني، بيروت، 1964.

• عبد المنعم،حمدي	

 -  ثورات البربر في االأندل�س في ع�سر االإمارة االأمّوية، موؤ�س�سة �سباب الجامعة، االإ�سكندرية 

.199(

• عبد النور، جبور	

 -  المعجم االأدبي، دار العلم للماليين، بيروت، 1979.

• ابن عبدون، محمد بن اأحمد	

ب، تحقيق: اإ. ليفي بروفن�سال، مطبعة   -  ثالث ر�سائل اأندل�سية في اآداب الح�ْسبة والُمْحَت�سِ

المعهد العلمي الفرن�سي لالآثار ال�سرقية، القاهرة، ))19.

• عثمان، �سهيل وزميله	

 -  معجم االأ�ساطير اليونانية والرومانية، من�سورات وزارة الثقافة واالإر�ساد القومي، دم�سق، 

.1982

• الع�سقاني، ابن حجر	

واأبوابه  كتبه  رقم  باز،  بن  العزيز  عبد  تحقيق:  البخاري،  �سحيح  ب�سرح  الباري  فتح    -  

واأحاديثه: محمد فوؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، )197، )1 جزءاً.
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• عّام، عبد اهلل علي	

 -  الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد الموؤمن بن علي، دار المعارف، القاهرة، 1971.

• العمري، ابن ف�سل اهلل	

اإطار   -  م�سالك االأب�سار في ممالك االأم�سار، معهد تاريخ العلوم العربية واالإ�سالمية في 

جامعة فرانكفورت، األمانيا االتحادية، 1988، 27 جزءاً.

• عنان، محمد عبد اهلل	

 -  دولة االإ�سالم في االأندل�س، الع�سر الثالث: )ع�سر المرابطين والموحدين في المغرب 

واالأندل�س( الق�سم االأول: ع�سر المرابطين وبداية الدولة الموحدية، مطبعة لجنة التاأليف 

والترجمة والن�سر، القاهرة، 1964، )ق�سمان(.

• العيد، يُمنى	

 -  في القول ال�سعري، دار توبقال للن�سر، المغرب، 1987.

• عيد، يو�سف	

 -  اأ�سوات الهزيمة في ال�سعر االأندل�سي، دار الفكر اللبناني، بيروت، )199.

• عي�سى، ح�سن اأحمد	

 االإبداع في الفن والعلم، المجل�س الوطني للثقافة والفنون واالآداب، �سل�سلة عالم المعرفة، 

الكويت، 1979.

• عي�سى، فوزي �سعد	

 المو�سحات واالأزجال االأندل�سية في ع�سر الموحدين، دار المعرفة الجامعية، االإ�سكندرية، 

.1990
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• غوم�ص، اإميليو غار�سيا	

 -  ال�سعر االأندل�سي، ترجمة: ح�سين موؤن�س، مكتبة النه�سة الم�سرية، القاهرة، 6)19.

• ابن فار�ص، اأبو الح�سين اأحمد	

 -  معجم مقايي�س اللغة، تحقيق: عبد ال�سالم هارون، دار الفكر، د.م، 1979. 6 اأجزاء.

• فتحي، اإبراهيم	

 -  معجم الم�سطلحات االأدبية، الموؤ�س�سة العربية للنا�سرين المتحدين، �سفاق�س، تون�س، 

.1986

• فراي، نور ثروب	

 -  الماهية والخرافة )درا�سات في الميثولوجيا ال�سعرية(، ترجمة: هيفاء ها�سم، مراجعة: 

عبد الكريم نا�سيف، من�سورات وزارة الثقافة، دم�سق، 1992.

• ابن الفر�سي، الحافظ اأبو الوليد	

مكتبة  الح�سيني،  العطار  عزت  ال�سيد  �سححه:  باالأندل�س،  للعلم  والرواة  العلماء  تاريخ   

الخانجي، القاهرة، 1988، جزاآن.

• فروخ، عمر	

 -  تاريخ االأدب العربي، دار العلم للماليين، بيروت، 1982، 6 اأجزاء.

• ابن قتيبة، اأبو محمد عبد اهلل	

بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  زرزور،  ونعيم  قميحة  مفيد  تحقيق:  وال�سعراء،  ال�سعر    -  

.198(

• كامو، البير	

 -  االإن�سان المتمّرد، ترجمة: نهاد خياطة، من�سورات عويدات، بيروت، )196.
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• كروت�سه، بنديتو	

 -  المجمل في فل�سفة الفن، ترجمة: �سامي الدروبي، دار االأوابد، دم�سق، 1964.

• الكفوي، اأبو البقاء اأيوب	

 -  الكّليات )معجم في الم�سطلحات والفروق اللغوية(، تحقيق: عدنان دروي�س ومحمد 

الم�سري، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، 1992.

• الكاعي، اأبو القا�سم محمد	

 -  اإحكام �سنعة الكالم، تحقيق: محمد ر�سوان الداية، دار الثقافة، بيروت، 1966.

• كليب، �سعد الدين	

 -  االأ�سطورة والرمز في ال�سعر المعا�سر في �سورية المعا�سرة )1960 - 1980(، ر�سالة 

ماج�ستير قّدمت في جامعة حلب، حلب، 1986.

• الكندي، اأبو يو�سف يعقوب	

 -  ر�سائل الكندي الفل�سفية، تحقيق: محمد عبد الهادي اأبو ريدة، دار الفكر العربي لجنة 

التاأليف ومكتبة الخانجي، القاهرة، 1978.

• كوهن، جان	

الدار  للن�سر،  توبقال  دار  العمري،  ومحمد  الولي  ترجمة: محمد  ال�سعرية،  اللغة  بنية    -  

البي�ساء، المغرب، 1986.

• المتنبي، اأبو الطيّب	

 -  ديوان اأبي الطيب المتنّبي ب�سرح اأبي البقاء العكبري، تحقيق: م�سطفى ال�سقا واإبراهيم 

االأبياري وعبد الحفيظ �سلبي، دار المعرفة، بيروت، د.ت، جزاآن.
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• مجموعة	

-  اإلى طه ح�سين في عيد ميالده ال�سبعين )درا�سات مهداة من اأ�سدقائه وتالميذه(، اأ�سرف 

على اإعداده: عبد الرحمن بدوي، دار المعارف، م�سر، 1962.

• مجموعة	

 -  دائرة المعارف االإ�سالمية، ي�سدرها بالعربية اأحمد ال�سنتناوي واإبراهيم زكي خور�سيد 

وعبد الحميد يون�س، مراجعة: محمد مهدي عاّلم، دار المعرفة، بيروت، ))19.

• مجموعة	

 -  �سروح التلخي�س، مطبعة عي�سى البابي الحلبي و�سركاه، م�سر، د.ت، 4اأجزاء.

• مجموعة	

 -  فكرة الزمان عبر التاريخ، ترجمة: فوؤاد كامل، مراجعة: �سوقي جالل، المجل�س الوطني 

للثقافة والفنون واالآداب، �سل�سلة عالم المعرفة، الكويت، 1992.

• مجموعة	

 -  المعجم الو�سيط، دار االأمواج، بيروت، 1987.

• مجموعة	

للدرا�سات  العربية  الموؤ�س�سة  لوؤلوؤة،  الواحد  عبد  ترجمة:  النقدي،  الم�سطلح  مو�سوعة    -

والن�سر، بيروت، 1982 )198، ) اأجزاء.

• مجهول	

 -  اأخبار مجموعة في فتح االأندل�س، تحقيق: اإبراهيم االأبياري، دار الكتاب الم�سري ودار 

الكتاب اللبناني، القاهرة -  بيروت، 1989.
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• المراك�سي، ابن عبد الملك	

 -  الذيل والتكملة لكتاَبي المو�سول وال�سلة:

 ال�سفر االأول الق�سم االأول، تحقيق: �سريفة، دار الثقافة، بيروت، د.ت.

 بقية ال�سفر الرابع، تحقيق: اإح�سان عبا�س، دار الثقافة، بيروت، د.ت.

 ال�سفر الخام�س الق�سم االأول، تحقيق: اإح�سان عبا�س، دار الثقافة، بيروت، )196.

 ال�سفر ال�ساد�س، تحقيق: اإح�سان عبا�س، دار الثقافة، بيروت، )197. 

• المراك�سي، عبد الواحد	

العربي  ومحمد  العريان  �سعيد  محمد  تحقيق:  المغرب،  اأخبار  تلخي�س  في  المعجب    -  

العلمي، مطبعة اال�ستقامة، القاهرة، 1949.

• المراك�سي، ابن عذارى	

 -  البيان المغرب في اأخبار االأندل�س والمغرب:

 ج 1، 2، ): تحقيق: ج.�س. كوالن واإ.ليفي بروفن�سال.

 ج 4: تحقيق: اإح�سان عبا�س.

 دار الثقافة، بيروت، )198.

• المراك�سي، ابن القطان	

 - نظم الجمان لترتيب ما �سلف من اأخبار الزمان، تحقيق: محمود علي مكي، دار الغرب 

االإ�سالمي، بيروت، 1990.

•  الم�سدي، عبد ال�سام	

- االأ�سلوبية واالأ�سلوب، دار �سعاد ال�سباح، الكويت القاهرة، )199. 
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• م�سطفى، قي�سر	

 - حول االأدب االأندل�سي، موؤ�س�سة االأ�سرف للطباعة، بيروت، 1987.

• م�سطفى، محمود	

 االأدب العربي وتاريخه، مطبعة م�سطفى البابي الحلبي، م�سر، 7)19 8)19، ) اأجزاء.

• المطلبي، مالك يو�سف	

 -  الزمن واللغة، الهيئة الم�سرية العامة للكتاب، القاهرة، 1986.

• المعري، اأبو العاء	

 -  ر�سالة الغفران، تحقيق: بنت ال�ساطئ، دار المعارف، القاهرة، 0)19.

• المّقري، �سهاب الدين اأحمد بن محمد	

 -  اأزهار الريا�س في اأخبار عيا�س:

 ج 1، )،2: تحقيق: م�سطفى ال�سقا واإبراهيم االأبياري وعبد الحفيظ �سلبي.

 ج 4: تحقيق: �سعيد اأحمد اأعراب ومحمد بن تاويت.

ج ): تحقيق: عبد ال�سالم الهّرا�س و�سعيد اأحمد اأعراب.

 ن�سر تحت اإ�سراف اللجنة الم�ستركة لن�سر التراث االإ�سالمي بين حكومة المملكة المغربية 

وحكومة دولة االإمارات العربية المتحدة، الرباط، 1978 1980، ) اأجزاء.

اإح�سان عبا�س، دار �سادر، بيروت،   - نفح الطيب من غ�سن االأندل�س الرطيب، تحقيق: 

1988، 8 اأجزاء.

• مكبريد، و.ج	

 -  عقدة النق�س، ترجمة: عبد المنعم المليجي، النا�سر الم�سري، القاهرة، 1946.
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• مكلي�ص، اأر�سيبالد	

 -  ال�سعر والتجربة، ترجمة: �سلمى الخ�سراء الجيو�سي، مراجعة: توفيق �سايغ، من�سورات 

دار اليقظة العربية باال�ستراك مع موؤ�س�سة فرانكلين للطباعة والن�سر، بيروت -  نيويورك، 

.196(

• مكي، الطاهر اأحمد	

 -  درا�سات عن ابن حزم وكتابه )طوق الحمامة(، دار المعارف، القاهرة، 1981.

• الما، �سلوى �سامي	

 - االإبداع والتوتر النف�سي، دار المعارف، م�سر، 1972.

• ابن منظور، اأبو الف�سل جمال الدين	

 -  ل�سان العرب، دار �سادر، بيروت، د.ت، )1 جزءاً.

• ميرهوف، هانز	

�سجل  موؤ�س�سة  الوكيل،  العو�سي  مراجعة،  رزوق،  اأ�سعد  ترجمة:  االأدب،  في  الزمن    -  

العرب باال�ستراك مع موؤ�س�سة فرانكلين للطباعة والن�سر، القاهرة -  نيويورك، 1972.

• ناجي، مجيد عبد الحميد	

 -  االأ�س�س النف�سية الأ�ساليب البالغة العربية، الموؤ�س�سة الجامعية للدرا�سات والن�سر والتوزيع، 

بيروت، 1984.

• نا�سيف، م�سطفى	

1 -  ال�سورة االأدبية، دار االأندل�س، بيروت، )198.

2 -  الوجه الغائب، الهيئة الم�سرية العامة للكتاب، القاهرة، )199.
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• نيت�سه، فريدريك	

بيروت،  المكتبة االأ�سلية،   -  هكذا تكّلم زراد�ست، ترجمة: فليك�س فار�س، من�سورات 

.19(8

• الهرفي، �سامة محمد �سلمان	

بيروت،  الجديدة،  الندوة  دار  تا�سفين،  بن  يو�سف  بن  علي  عهد  في  المرابطين  دولة    -  

.198(

• هيكل، اأحمد	

 -  االأدب االأندل�شي من الفتح اإلى �شقوط الخالفة، دار المعارف، القاهرة، 1979.

• ابن وهب، اأبو الح�سين اإ�سحق	

 - البرهان في وجوه البيان، تحقيق: حفني محمد �سرف، مكتبة ال�سباب ومطبعة الر�سالة، 

.1969

• وهبة، مراد	

 -  المعجم الفل�سفي، دار الثقافة الجديدة، د.م، 1979.

• وي�ص، اأحمد محمد	

 -  االنزياح بين النظريات االأ�سلوبية والنقد العربي القديم، ر�سالة ماج�ستير قّدمت في جامعة 

حلب، حلب، )199.

• يا�سوف، اأحمد	

 -  ال�سورة الفنية في الحديث النبوي ال�سريف، ر�سالة دكتوراه قّدمت في جامعة حلب، 

حلب، 1994.
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• اليافي، عبد الكريم	

 درا�سات فنية في االأدب العربي، د.م، )196.

• اليزيدي، محمد بن العبا�ص	

 المراثي، تحقيق: محمد نبيل طريفي، قّدم له: عزة ح�سن، من�سورات وزارة الثقافة، دم�سق، 

.1991

• يو�سف، ح�سني عبد الجليل	

 االإن�سان والزمان في ال�سعر الجاهلي، مكتبة النه�سة الم�سرية، القاهرة، 1988.

ثالثاً المجات:

1 مجّلة )األف(، عدد )9(، 1989، الجامعة االأمريكية بالقاهرة، مو�سوع العدد: )اإ�سكاليات 
الزمان(.

2 مجلة جامعة ت�سرين للدرا�سات والبحوث العلمية، �سل�سلة العلوم االإن�سانية، )مجلد 14(، 
1992، الالذقية، مقال: )ابن عبدون وق�سيدته الرائية »الب�ّسامة«( لح�سين  عدد )2(، 

يو�سف خريو�س، �س 6-104)1.

 ) مجلة )درا�سات اأندل�سية( عدد )1(، 1994، المطبعة المغاربية للطباعة والن�سر واالإ�سهار، 

تون�س، مقال: )ظاهرة االنتماء في االأدب االأندل�سي، اأنموذج فريد( لعبد اهلل بن علي بن 

ثقفان، الق�سم االأول، �س 0)-66.

4 مجلة )درا�سات اأندل�سية(، عدد )2(، 1994، المطبعة المغاريبة للطباعة والن�سر واالإ�سهار، 
تون�س، مقال: )ظاهرة االنتماء في االأدب االأندل�سي، اأنموذج فريد( لعبد اهلل بن علي بن 

ثقفان، الق�سم الثاني، �س )4 6).

) مجلة )موؤتة للبحوث والدرا�سات(، مجلد )7(، )2(، 1992، االأردن، مقال: )ال�سمي�سر 

Dahr_Andalusi_Book.indb   308 1/7/10   11:54 AM



309

حياته واأدبه( لحلمي الكيالني، �س 9-102)1.

 6 مجلة )الفي�سل(، عدد )26(، )199، الريا�س، مقال: )مفاهيم نقدية: االنزياح واأدبية 

الن�س( لنعيم اليافي، �س 1-28). 
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